
Державний фінансовий аудит 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: метою навчальної дисципліни 

є формування у здобувачеві вищої освіти сучасної системи знань про сутність, 

напрямки, порядок організації і проведення державного фінансового аудиту 

згідно норм чинного законодавства. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення сучасних методів, 

прийомів та процедур державного фінансового аудиту; набуття практичних 

навичок застосування методів і способів державного фінансового аудиту з 

питань забезпечення законності, ефективності, фінансової дисципліни і 

раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, використання та 

відчуження активів, які належать державі. 

Компетентності: 

  Загальні: 
3K 0l. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
3K 06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел 
3K 08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних грyп 
різного piвня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності) 

Спеціальні 
СК 03 Здатність застосовувати теоретичні, методичні i практичні підходи 
щодо організації oблiкy, контролю, планування ті оптимізації податкових 
розрахунків. 
CK 06 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості. аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог 
професійної етики в процесі практичної діяльності. 
CK 10 Здатність проводити наукові дослідження  з метою вирішення 
актуальних завдань теорії, методики, організації  та практики  обліку, аналізу, 
формулювати завдання, удосконалювати методику та впроваджувати сучасні 
методи фінансового та управлінського обліку, аудиту,  аналізу, контролю i 
оподаткування.  

Програмні результати навчання: 

ПР02 знати теорії, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних  і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійних суджень 

ПР11 Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання. 

ПР12  Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення 

системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та організацій державного сектору з урахуванням стратегії 

розвитку бізнесу. 

ПР15 застосовувати наукові методи дослідження у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику 

 



Програма  навчальної  дисципліни:  

Тема 1. Функціонування системи державного фінансового аудиту.  

Тема 2. Становлення і сучасний стан розвитку державного фінансового 

аудиту.  

Тема 3. Основні засади здійснення державного фінансового аудиту за 

використанням бюджетних коштів і майна. 

Тема 4. Планування, координація та звітність у системі державного 

фінансового аудиту.  

Тема 5. Фінансовий аудит використання коштів і майна суб'єктів 

підприємництва. 

Тема 6. Державний фінансовий аудит регіональних та бюджетів 

об’єднаних територіальних громад.  

Тема 7. Порядок оформлення і реалізації матеріалів державного 

фінансового аудиту. 

Тема 8. Взаємодія органів державного фінансового аудиту з 

правоохоронними органами.  

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год  

Кількість кредитів 4,0 

Форма семестрового контролю залік 
 


