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Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 8 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1 Здатність до діагностування стану фінансових 
систем (державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання). 2. Здатність виконувати 
контрольні функції у сфері фінансів. 3. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність,  
також застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 
4. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 
регулювання та регулювання фінансового ринку. 
Результати навчання. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 
систем; володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем, зокрема, 
державні фінанси та фінанси суб’єктів господарювання; формувати і аналізувати фінансову 
звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію для цілей фінансового контролю 
та аудиту; володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 
фінансів. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Фінанси (спекурс), 
«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», 
«Корпоративне та фінансове право», «Фінансова звітність» 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1 Теоретичні основи фінансового контролю та аудиту. Тема 2. 
Основи державного фінансового контролю. Тема 3. Організаційне забезпечення державного 
фінансового контролю в Україні. Тема 4. Стандарти державного фінансового контролю в 
Україні. Тема 5. Здійснення державного фінансового контролю. Тема 6. Аудиторська концепція 
і регулювання аудиту. Тема 7. Планування та оцінка ризику. Тема 8. Аудиторські докази Тема 
9. Внутрішній контроль Тема 10. Огляд і звіт 
Основні теми практичних занять: 
1. Форми і методи фінансового контролю. Класифікація об’єктів фінансового контролю.                         
2. Нормативно-правові засади здійснення державного фінансового контролю в Україні.                             
3 Організація державного фінансового контролю в Україні. Організація проведення державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних програм в Україні. 4 Регулювання аудиторської 
діяльності в Україні. 5  Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. 7.  
Планування аудиту. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 8.  Суттєвість при 
плануванні та проведенні аудиту. 9.  Аудиторський ризик та методика його визначення. 10. 
Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти. Організація внутрішнього аудиту. 
Методичні прийоми внутрішнього аудиту. 11. Завершення аудиторської перевірки й 
узагальнення результатів аудиту фінансової звітності 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників; 
робота в дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
літератури 

1. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник 
/ за ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю. – К.: ЦУЛ, 2012. – 540 с.  
2. Виноградова М. О. Аудит [текст]: навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва. – К.: 
«Центр учбової літератури», 2014. – 654 с. 
3. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, 
В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - Електрон. дан. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 24,5 
МБ. - (Електронні видання).  
4. Международные стандарты для высших органов финансового контроля (ISSAI) -  Режим 
доступу: http://www.eurosai.org/ru/topMenu/ISSAI.html 
5. Офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) - Режим 
доступу: http://www.ufpaa.org/ 
6. Якимова А. М. Дистанційний курс. Фінансовий контроль і аудит 
http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=1118 
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