
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АУДИТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Освітні програми: для всіх спеціальностей факультету 

Цикл: загальної професійної та практичної підготовки 

Статус: вибіркова навчальна дисципліна 

Рік набору: 2021-2022 н.р., II семестр 

Мета вивчення дисципліни - підготовка висококваліфікованих відповідальних кадрів 

для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спроможних творчо, 

ефективно і результативно виконувати управлінські функції, аналітично оцінювати 

економічність, ефективність та результативність адміністративної діяльності на основі світових 

та європейських стандартів. 

Завдання дисципліни: 

- формування у слухачів системи знань з основ теорії та практики аудиту 

адміністративної діяльності;  

- оволодіння конкретними навичками і вміннями аналізувати діяльність органів влади, 

процес їх реформування і на основі інноваційних підходів визначати шляхи підвищення 

ефективності механізмів і технологій державного управління на засадах демократичного 

урядування;  

- удосконалення навичок аналітичної діяльності; розроблення і реалізації конкретних 

заходів щодо оцінювання ефективності, економічності та результативності аудиту 

адміністративної діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати: 

- сфери застосування аудиту адміністративної діяльності; 

- теорії, методології та історії проведення досліджень з аудиту адміністративної 

діяльності; 

- практики міжнародного досвіду та загального напряму і тенденцій становлення нової 

форми контролю в Україні; 

- основи законодавчого та інформаційного забезпечення аудиту адміністративного 

аудиту. 

уміти: 

- запроваджувати науково - обґрунтовані підходи щодо оцінювання ефективності та 

результативності адміністративної діяльності, враховуючи особливості конкретних об'єктів 

управління; 

- - визначати результативність та ефективність діючих форм і методів державного 

управління на основі алгоритму проведення дослідження з аудиту адміністративної діяльності; 

- у складі групи фахівців чи індивідуально надавати консультації органам державної 

влади і органам місцевого самоврядування, здійснювати експертно-аналітичний супровід їх 

діяльності;  

Зміст дисципліни: 

1. Базові документи INTOSAI у сфері аудиту державних фінансів. 

2. Нормативне регулювання аудиту адміністративної діяльності в Україні та світі. 

3. Аудит економічності управлінської діяльності та ефективності використання ресурсів. 

4.  Аудит результативності адміністративної діяльності. 

5.  Узагальнення та реалізація результатів аудиту адміністративної діяльності. 

Викладацький склад:  

Лектор: к.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування Гордієнко М.І. 

Викладач практичних занять: к.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування 

Гордієнко М.І. 

Тривалість: 5 кредити ECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень 

Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі; поточний контроль – залік. 


