
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код:  
2. Назва: Фінансовий контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки. 

3. Тип:  вибірковий 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Антонюк О.Р., к.е.н., доцент кафедри 
обліку і аудиту. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації та планування 

фінансового контролю суб’єктів державного та фінансового секторів економіки; 

• здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших 

користувачів інформації у сфері контролю; 

• використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 

діяльності; 

• проводити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та їх використання для 

експертної оцінки господарських ситуацій; 

• застосовувати методи і методики суб’єктів державного та підприємницького секторів економіки; 

• знати процес виникнення, розвитку та становлення аудиту (контролю). 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Податковий облік і звітність, 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Організація бухгалтерського обліку. 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Тема 1. Становлення і розвиток державного фінансового контролю. Тема 

2. Загальні аспекти методики і організації державного фінансового контролю. Тема 3. Державний 

фінансовий аудит. Тема 4. Інспектування та перевірка державних закупівель. Тема 5. Організація аудиту 

фінансової звітності. Тема 6. Організація внутрішнього аудиту суб’єктів підприємницького сектору 

економіки. Тема 7. Організація роботи аудиторів. Тема 8. Організація і методика надання аудиторських 

послуг. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль.Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 228 с.  URL 

:https://www.researchgate.net/publication/321685251_Derzavnij_finansovijkontrol_Pidrucnik 

Аудит:підручник/ [ О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін..]; за заг ред.. О.А. Петрик. К.:КНЕУ, 

2015.498 с 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 89 год. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): модульне тестування, опитування, письмові роботи, звіти.. 

   16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри  

обліку і аудиту                                                                  Позняковська Н.М., к.е.н., доцент 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Financial control of government and private business sectors of economy 

3. Type: selective 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 4,5 

8. Surname, initials of the lecturer/ lecturers, scientific degree, position: Olena Antoniuk, Ph.D, 

associate professor, department of accounting and audit, The National University of Water Management and 

Nature Recourses Use. 

9. Results of studies:  

• the ability to apply theoretical, methodological and practical approaches to the organization and 

planning of financial control of the entities of the goverment and private sectors of economy; 

• the ability to conduct advisory services to owners, enterprise management and other users of 

information; 

• the ability to use international standards of quality control, audit, review, other assurance and related 

services, observing the requirements of professional ethics in the process of practical activity; 

• ability to innovate with the aim of obtaining new knowledge and their use for expert assessment of 

economic situations; 

• the ability to apply methods and techniques of the subjects of the state and business sectors of the 

economy; 

• knowledge of the process of occurrence, development and establishment of an audit. 

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

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Tax accounting and reporting, Accounting 

in the management of the enterprise, Organization of accounting. 

 12. Course contents: Topic 1. The development of state financial control. Topic 2. General aspects of the 

methodology and organization of state financial control. Topic 3. Public financial audit. Topic 4. Inspection 

and examination of public procurement. Topic 5. Organization of audit of financial statement in private 

business sector of economy. Topic 6. Organization of internal audit  in private business sector of economy. 

Topic 7. Organization of auditors work.Topic 8. Organization and methods of providing audit services.  

13. Recommended educational editions:  
1. Ogiuchuk M.F., Novikov I.T., Ragulina I.I. Audit: organizatia i metodika: navch.pos.Kyiv: Alerta, 

2010.584 p. 

2. International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services 

[Publications of 2016-2017]. Kyiv: International Federation of Accountants, Auditors' Chamber of Ukraine, 

2018. [electronic resource]. URL: http: // www.apu.com.ua 

3. Antoniuk O. R. The tasks for course "Organization and methods of auditing" for students Degree Program 

students, "Accounting and Audit": Private  publisher Dyatlyk M., 2015.124 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures -24 hours,  practical classes – 22 hours,  independent work – 89 hours. Total: 135 hours. 

Learning activities: 

The combination of traditional and non-traditional teaching methods, innovative technologies: 

 presentations, providing practical skills, practical training (situation business tasks / business cases / 

discussions / communicative methods /scientific discussions / etc. 

15. Forms and assessment criteria: 
Criteria for evaluation of knowledge - ECTS gradation. 

-  current test (tests, practical tasks); 

-  final current  test (tests, practical tasks); 

-  final  test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of the accounting and audit  department,                                           Poznyakovska N.M. 
            Ph.D, associate professor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


