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Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника 
 

Назва навчальної 

дисципліни 

Державний фінансовий аудит 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного 

контролю 

Контактні дані 

розробників,  

які залучені до 

викладання 

Викладач: д.е.н., професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку та економічного контролю 

Пилипенко К.А. 

Контакти: ауд. 409 (навчальний корпус № 4)  

e-mail: kateryna.pylypenko@pdaa.edu.ua,  

сторінка викладача: 

https://www.pdaa.edu.ua/people/pylypenko-kateryna-

anatoliyivna 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський рівень) рівень 

Спеціальність 071 Облік та оподаткування 

 

Попередні умови 

для вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Базові знання для спеціальності 071 Облік і 

оподаткування з: Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством, Інституційна теорія бухгалтерського 

обліку, Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та 

аудиті, Облік і оподаткування агробзнесу, Облік і 

оподаткування інвестиційно- інноваційної діяльності.  

  

 

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 

Поняття і сутність державного фінансового аудиту. Основні етапи розвитку 

державного фінансового аудиту в Україні. Види, форми і методи контролю, 

класифікація і характеристика. Класифікація державного фінансового контролю 

за суб’єктами його здійснення. Проблеми і перспективи розвитку системи 

державного фінансового контролю. Світовий досвід організації державного 

фінансового контролю. 

Тема 2. Становлення і сучасний стан розвитку державного фінансового 

аудиту.  

Історичні передумови створення Держаудитслужби. Організація, форми і методи 

контролю, що здійснюють органи Держаудитслужби та джерела перевірок. 

Організаційна структура Держаудитслужби. 

Тема 3. Основні засади здійснення державного фінансового аудиту за 

використанням бюджетних коштів і майна. 

Суть державного контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Види 

бюджетних правопорушень. Стандарти державного фінансового контролю за 

використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна. 



Тема 4. Планування, координація та звітність у системі державного 

фінансового аудиту 

Порядок формування, розгляду і затвердження планів роботи органів 

державного фінансового контролю та розподіл балансу робочого часу. 

Взаємовідносини органів контролю у процесі формування і виконання планів з 

іншими контролюючими органами. Порядок звітування органами державного 

фінансового аудиту про результати фінансового контролю 

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

підприємництва. 

Зміст фінансового аудиту за використанням коштів і майна у бізнесових 

структурах. Галузеві особливості розвитку підприємницьких суб'єктів, їх 

фінансовий аудит достовірності обліку проведених витрат і взаємовідносин з 

податковими та фінансовими службами органів місцевого самоврядування 

Тема 6. Державний фінансовий аудит регіональних та бюджетів об’єднаних 

територіальних громад 

Мета і завдання державного фінансового аудиту виконання бюджетів. 

Планування і підготовка до проведення та організація аудиту виконання 

бюджетів. Порядок взаємодії і залучення вузьких фахівців (будівельників, 

фармацевтів, дієтологів, спеціалістів у сфері соціального захисту населення, 

житлово-комунального господарства, податкової і митної служби, 

агропромислового комплексу тощо). Перевірка правильності використання 

позабюджетних фондів на розвиток територіальних громад.  

Тема 7. Порядок оформлення і реалізації матеріалів державного фінансового 

аудиту 

Предмет і мета документування контрольних заходів державного фінансового 

аудиту. Порядок оформлення матеріалів перевірки, їх узгодження і підписання. 

Реалізація результатів перевірки і застосування процедури відповідальності за 

допущені фінансові порушення та зловживання. Контроль за станом усунення 

виявлених порушень і виконанням вимог контролюючого органу.  

Тема 8. Взаємодія органів державного фінансового аудиту з правоохоронними 

органами 

Правові засади організації взаємодії на стадії підготовки до здійснення 

контрольних заходів фінансового аудиту. Взаємодія з правоохоронними органами 

на стадії проведення державного фінансового аудиту. Порядок реалізації 

матеріалів державного фінансового аудиту. 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год  

Кількість кредитів 4,0 

Форма семестрового контролю залік 

 

 

 

 

 

 



Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 
 

 

Назва теми 

Форми контролю результатів навчання здобувачів 

вищої освіти* 
Разом 

Опитування 

 

Виконання 

вправ на 

практичних 

заняттях 

Розв’язування 

тестів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи 

Контрольна 

робота 

Тема 1. Функціонування системи державного 

фінансового аудиту 
1 4  

 

 

2 

4 

 

10 

9 

Тема 2. Становлення і сучасний стан 

розвитку державного фінансового  аудиту 

1 4 4 11 

Тема 3. Основні засади здійснення 

державного фінансового аудиту за 

використанням бюджетних коштів і майна. 

1 4  

 

 

 

 

2 

4 9 

Тема 4. Планування, координація та звітність 

у системі державного фінансового аудиту 

1 4 4 21 

Тема 5. Фінансовий аудит використання 

коштів і майна суб'єктів  підприємництва. 
1 4  

 

 

2 

4 

10 

9 

Тема 6. Державний фінансовий аудит 

регіональних та бюджетів об’єднаних 

територіальних громад 

1 4 4 11 

Тема 7. Порядок оформлення і реалізації 

матеріалів державного фінансового аудиту 
1 4  

 

 

 

2 

4 9 

Тема 8. Взаємодія органів державного 

фінансового аудиту з правоохоронними 

органами 

1 4 4 21 

Разом 8 32 8 32 20 100 

 

Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: 

Робоча навчальна програма, презентація.  

 

Рекомендована література та джерела 

1. Ази контролю і нюанси аудиту : практ. посіб. для представників місцевих 

органів влади. Київ : LOGICA, 2019. 46 с.  

2. Верига Ю. А., Пшенична А. Ж., Соболь Г.О. Фінансово-господарський 

контроль : навч. посіб. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. 157 с. 

3. Дікань Л. В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. для студентів 

вузів. Київ. : Знання, 2010. 395 с. 

4. Дікань Л. В., Голуб Ю. О., Синюгіна Н. В. Фінансовий контроль: теорія та 

методологія : монографія.  Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. 92 с. 

5. Дікань Л.М. Контроль і ревізія. навч. посіб Харків: Вид. ХНЕУ, 2016. 394 с. 

6. Матюк Л.В.  Контроль і ревізія [Текст]: конспект лекцій для студентів 

напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2018.  86 с 

7. Матюк Л.В. Контроль і ревізія [Текст]: конспект лекцій для студентів 

напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 86 с. URL: 

http://www.ltklntu.org.ua/wp-

content/uploads/2018/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B

5%D0%BA%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-



%D0%B7-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E-

%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97-

2018.pdf 

8. Никонович М. О., Савченко Л. І. Теорія фінансово-господарського контролю 

[текст] : опорний конспект лекцій. Київ : КНТЕУ, 2010. 143 с. 

9. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI  

10. Романів Є.М., Приймак С.В. Контроль і ревізія діяльності суб’єктів 

підприємництва : навчальний посібник.  Львів : Ліга - Прес, 2016.  444 с. URL: 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/KONTROL-I-REVIZIYA-n-

pos-Pryymak.pdf 

11. Саченко С. І, Мех Я. В. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. для 

студентів всіх форм навчання. Тернопіль : ТНЕУ, 2010. 212 с. 

12. Сідор М. І. Фінансовий контроль : навчальний посібник (для здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання). Одеса, 2019. 145 с. URL: 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12473 

13.  Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль : підручник. Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2017. 228 с. 

14. Чередніченко М.Г., Руденко Л.О. Концептуальні засади організації 

внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. Наукові праці 

Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 

2017. Вип. 32. С. 239–248 

15. Чумакова І. Ю., Шульга Н. В. Державний фінансовий контроль : підручник / 

за заг. ред. О. А. Петрик. Київ : КНЕУ, 2013. 412 с. 

16. Шостаківська Н.М., Контроль і ревізія : Курс лекцій. Тернопіль: ТНТУ імені 

Івана Пулюя, 2016. 232 с. URL: 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17586/4/Kurs_lekcij-

Kontrol_i_revizija.pdf 
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