
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ЗП 17; 

2. Назва: Облік і аудит управлінської діяльності; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації)); 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ровенець Т.О., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен бути здатним: 

• розуміти теоретичні основи, особливості організації і методики бухгалтерського обліку 

суб'єктів публічного управління та адміністрування, а також методику формування і подання 

бюджетної та фінансової звітності, її значення і використання в процесі управління органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

• розуміти основи організації та методики внутрішнього і зовнішнього державного аудиту 

суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування, а також володіти навичками 

використання результатів проведення аудиту у професійній діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Економічна теорія,  Державне 

та регіональне управління,  Фінанси, гроші та кредит, Правові засади адміністративної діяльності, 

Трудове і господарське законодавство, Управління персоналом 
      Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Інституційна економіка.  

12. Зміст курсу: Суть і місце облікової інформації в діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Організація і методика бухгалтерського 

обліку суб'єктів публічного управління та адміністрування. Значення бюджетної та фінансової звітності в 

управлінні державними фінансами. Аудит державних фінансів як складова державного фінансового 

контролю. Основи організації та методики внутрішнього аудиту суб’єктів державного управління та 

місцевого самоврядування. Незалежний зовнішній аудит діяльності органів державного управління 

та адміністрування. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Облік у бюджетних установах : навчальний посібник. / за ред. Леня В.С. Чернігів: Десна 

Поліграф, 2016. 560 с. URL: file:///C:/Users/HOME/Downloads/budjet-book%20(2).pdf. 

2. Хомутенко В.П., Луценко І.С., Хомутенко А.В. Державний аудит публічних фінансів: 

навч.посіб. Одеса: «Кримполіграфпапір», 2016. 412 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 

123456789/5029/1/Державний%20аудит%20публічних%20фінансі.pdf. 

3. Пашкевич М.С., Шишкова Н.Л. Контроль: незалежний, внутрішній, державний: навч. посіб. : у 2 

ч. Ч. 1. Незалежний аудиторський та внутрішньогосподарський контроль. М-во освіти і науки 

України, Нац. гірн. ун-т. Дніпро : НГУ, 2017. 182 с. 

4. Слободяник Ю.Б. Державний аудит : навчальний посібник. Суми : ФОП Наталуха А. С., 2015. 

340 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри обліку і аудиту     Н.М. Позняковська 

к.е.н., доцент 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ZP 17; 

2. Title: Accounting and Audit of Managerial Activity; 

3. Type: compulsory (academic discipline of professional training (specialization); 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: T. O. Rovenets, PhD, Associate 

professor, department of accounting and audit. 

9. Results of studies: 

• to understand the theoretical foundations, peculiarities of the organization and methods of accounting 

of subjects of public management and administration, as well as the methodology for the formation and 

presentation of budgetary and financial reporting, its value and use in the process of management of 

executive authorities and local self-government; 

• to understand the bases of organization and methods of internal and external state audit of subjects of 

state administration and local self-government, and have the skills to using the results of audit in 

professional activity 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Economic Theory, State and Regional Governance, Finance, Money and Credit, Legal Principles of 

Administrative Activity, Labor and Economic Legislation, Human Resources Managemen. 

12. Course contents: The essence and place of accounting information in the activities of executive 

authorities and local self-government. Theoretical basis of accounting. Organization and methodology of 

accounting of subjects of public management and administration. The value of budget and financial 

reporting in the management of public finances. Audit of public finances as a component of state financial 

control. Fundamentals of organization and methods of internal audit of subjects of state administration and 

local self-government. Independent external audit of public management and administration activities 

13. Recommended educational editions:  
1. Accounting at budgetary institutions: manual. / ed. Lena V.S. Chernihiv: Desna Polygraph, 2016. 560 

p. URL: file:///C:/Users/HOME/Downloads/budjet-book%20(2).pdf. 

2. Khomumenko V.P., Lutsenko I.S., Khomumenko A.V. Public Audit of Public Finances: manual. 

Odessa: "CrimepolygraphPaper", 2016. 412 p. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 

123456789/5029/1/Державний%20аудит%20публічних%20фінансі.pdf. 

3. Pashkevich M.S, Shishkova N.L. Control: independent, internal, state: manual : 2 h Part 1. 

Independent auditing and internal control. Ministry of Education and Science of Ukraine, National 

Academy of Sciences of Ukraine. mountain un Dnipro: NMU, 2017. 182 p. 

4. Slobodyanyk Yu.B. State Audit: manual. Sumy: FOP Natalukha A. S., 2015. 340 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 16 hours. Practical classes – 14 hours. Independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, individual and group tasks of scientific research, 

using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 6th semester. 

Current control (100 points): testing, questioning, solving of situational tasks. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
Head of the Accounting and Audit department,    N. M. Poznyakovska 

PhD, Associate professor                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


