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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Фінансовий контроль суб’єктів державного та 

підприємницького сектору економіки» призначена до вивчення здобувачам вищої 

освіти спец. 071 «Облік і оподаткування» та є однією з професійно орієнтованих 

дисциплін, що дозволяє набути компетентності та результати з фінансового 

контролю суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки. В процесі 

вивчення дисципліни майбутні здобувачі вищої освіти другого (магістерського) 

рівня набудуть вміння організовувати процес контролю суб’єктів господарювання, 

реалізовувати його на практиці та вдосконалювати методики проведення контролю, 

що дозволить реалізувати у державному та підприємницькому секторах економіки.  

 

Анотація 

 

Методика та практичні навички здійснення фінансового контролю є невід’ємним 

складником формування професійної компетентності й важливою передумовою 

провадження фінансового контролю. Програма передбачає комплексне навчання 

методики та організації здійснення фінансового контролю суб’єктів державного та 

підприємницького секторів економіки в рамках компетентного підходу. Дисципліна 

«Фінансовий контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору 

економіки» має міждисциплінарний характер і є одним із способів поєднання курсів 

фахового циклу підготовки студентів.   

Ключові слова: фінансовий контроль, державний фінансовий аудит, аудит 

ефективності, інспектування, аудит. 
            

Аbstract 

 

The practical skills of auditing  and control  are considered to be an integral component of 

formation of professional competence. The program provides comprehensive training in 

the methodology and organization of auditing and providing other control proceeds within 

a competency-based approach. The course "Financial control of government and private 

business sectors of economy" is interdisciplinary and is one of the ways of combining the 

courses of the professional cycle of students' training. 

Keywords: financial control, state financial audit, audit of effectiveness, inspection, 

audit. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

«Фінансовий контроль суб’єктів державного та                 

підприємницького сектору економіки» для студентів денної форми навчання 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів-4,5 Галузь знань: 07 

Управління та 

адміністрування 

Вибіркова 

Модулів – 2, 

 самостійна робота 

Спеціальність: 071 

 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки: 1-ий 

Змістових модулів - 2 Спеціалізація : - Семестр: 2 

Індивідуальне наукове-

дослідне завдання:- 

  

Загальна кількість 

годин:135 год. 

Тижневих годин: 

аудиторних -4 год. 

самостійна робота -6 

год. 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції: 24 годин 

  Практичні: 22 годин 

  Лабораторні: - 

  Самостійна робота: 89 год. 

  

  Форма  контролю: залік 

 

Примітка: співвідношення кількості  аудиторних годин та самостійної роботи 

студентів становить 34 % та  66 % до загальної кількості годин. 
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Опис предмета  навчальної дисципліни   

«Фінансовий контроль суб’єктів державного та підприємницького 

сектору економіки» для студентів заочної форми навчання 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 4,5 Галузь знань: 07 

Управління та 

адміністрування 

Вибіркова 

Модулів – 2, самостійна 

робота 

Спеціальність: 071 

 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки: 5-ий 

Змістових модулів - 2 Спеціалізація: - Семестр: 2 

Індивідуальне наукове-

дослідне завдання:- 

  

Загальна кількість 

годин:135 год. 

Тижневих годин: 

аудиторних - 1 год. 

самостійна робота -9 

год. 

Рівень вищої освіти: 

другий ( магістерський) 

Лекцій: 2 годин 

  Практичні: 10 годин 

  Лабораторні: - 

  Самостійна робота: 123 год. 

  

  Форма  контролю: залік 

 

Примітка: співвідношення кількості  аудиторних годин та самостійної роботи 

студентів становить 8 % та  92 % до загальної кількості годин. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Фінансовий контроль суб’єктів державного та 

підприємницького сектору економіки» – формування у здобувачів вищої освіти 

системи теоретичних знань щодо проведення фінансового контролю суб’єктів 

державного та підприємницького секторів економіки.  

Завдання дисципліни «Фінансовий контроль суб’єктів державного та 

підприємницького сектору економіки»: засвоєння теоретичних засад 

функціонування системи фінансового контролю; опанування законодавчих актів, 

нормативно-інструктивних документів, Міжнародних стандартів державного 

фінансового контролю INTOSAI, Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу 
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професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та 

планування фінансового контролю, виконання комплексу окремих контрольних 

процедур, оформлення робочих та підсумкових документів за результатами 

виконання контрольних процедур. 

Предмет дисципліни «Фінансовий контроль суб’єктів державного та 

підприємницького сектору економіки»: діяльність суб’єктів господарювання 

державного та підприємницького секторів економіки. 

Після вивчення дисципліни «Фінансовий контроль суб’єктів державного та 

підприємницького сектору економіки» здобувачі вищої освіти повинні: 

 

отримати компетентності: 

 

здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації та планування фінансового контролю суб’єктів державного та 

фінансового секторів економіки; 

здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері контролю; 

здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог 

професійної етики в процесі практичної діяльності; 

здатність проводити діяльність з метою отримання нових знань та їх 

використання для експертної оцінки господарських ситуацій; 

здатність застосовувати методи і методики суб’єктів державного та 

підприємницького секторів економіки; 

знання процесу виникнення, розвитку та становлення аудиту. 

 

мати результати навчання:  

 

застосовувати наукові методи досліджень у сфері контролю та аудиту, 

імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику; 

знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. 

здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового контролю; 

здатність організувати процес фінансового контролю фінансової звітності 

суб’єктів господарювання; 

здатність організувати відповідне нормативно-правове, інформаційне, технічне 

та інше забезпечення праці аудиторів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Фінансовий контроль суб’єктів державного сектору 

економіки 

 

Тема 1. Становлення і розвиток державного фінансового контролю. 

Історія фінансового контролю. Суб’єкти та організаційна структура державного 

фінансового контролю. Проблеми і перспективи розвитку державного фінансового 

контролю. Інформаційна база державного фінансового контролю. 

 

Тема 2. Загальні аспекти методики і організації державного фінансового 

контролю. 

Планування і організація державного фінансового контролю. Оформлення 

результатів державного фінансового контролю. 

 

Тема 3. Державний фінансовий аудит. 

Державний фінансовий аудит. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних 

програм. Державний фінансовий аудит місцевих бюджетів. Аудит ефективності. 

 

Тема 4. Інспектування та перевірка державних закупівель. 

Порядок проведення інспектування. Оформлення результатів інспектування. 

Організація перевірки державних закупівель. 

 

Змістовий модуль 2. Фінансовий контроль суб’єктів підприємницького сектору 

економіки 

 

Тема 5. Організація аудиту фінансової звітності.  

Завдання та етапи аудиту фінансової звітності. Загальна методика аудиту за 

статтями фінансової звітності: основні господарські операції, система контролю, 

джерела інформації, аналітичні процедури.  

 

Тема 6. Організація внутрішнього аудиту суб’єктів підприємницького сектору 

економіки. 

 Внутрішній аудит поняття і призначення. Основні завдання внутрішнього аудиту. 

Організація внутрішнього аудиту. Взаємодія  зовнішнього та внутрішнього аудиту. 

 

Тема 7. Організація роботи аудиторів. Професійна етика аудиторів. Організація 

праці аудитора як працівника аудиторської фірми. Організація роботи аудитора з 

виконання аудиторської перевірки. Робоча документація аудитора. 

 

Тема 8. Організація і методика надання аудиторських послуг. Класифікація 

послуг аудиторської діяльності. Організація виконання завдань з надання 

впевненості. Організація виконання супутніх послуг аудиту. 
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Структура  навчальної дисципліни  «Фінансовий контроль суб’єктів 

державного та підприємницького сектору економіки» для студентів денної 

форми  

 

№ 

з/п 

Назви змістових 

модулів /тем/ 

Кількість годин курсу 

всього лекції практичні сам. робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Фінансовий контроль суб’єктів державного сектору 

економіки 

1. Становлення і 

розвиток державного 

фінансового 

контролю 

15 2 2 11 

2. Загальні аспекти 

методики і організації 

державного 

фінансового 

контролю. 

17 4 2 11 

3. Державний 

фінансовий аудит 

19 4 4 11 

4. Інспектування та 

перевірка державних 

закупівель 

15 2 2 11 

 Разом за змістовим  

модулем 1 

66 12 10 44 

Змістовий модуль 2.  Фінансовий контроль суб’єктів підприємницького сектору 

економіки 

5. Організація аудиту 

фінансової звітності 

19 4 4 11 

6. Організація 

внутрішнього аудиту 

суб’єктів 

підприємницького 

сектору економіки 

15 2 2 11 

7. Організація роботи 

аудиторів 

15 2 2 11 

8. Організація і 

методика надання 

аудиторських послуг 

20 4 4 12 

 Разом за змістовим  

модулем 2 

69 12 12 45 

 Усього годин 135 24 22 89 
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Структура навчальної дисципліни «Фінансовий контроль суб’єктів 

державного та підприємницького сектору економіки» для студентів заочної 

форми навчання 

з/п Блоки змістових 

модулів /розділи/, 

змістові модулі /теми/ 

Кількість годин   

 всього лекції практичні сам. робота 

Змістовий модуль 1. Фінансовий контроль суб’єктів державного сектору 

економіки 

1. Становлення і 

розвиток державного 

фінансового контролю 

15 1 - 15 

2. Загальні аспекти 

методики і організації 

державного 

фінансового 

контролю. 

20 - 2 18 

3. Державний 

фінансовий аудит 

17 - 2 15 

4. Інспектування та 

перевірка державних 

закупівель 

16 - 1 15 

 Разом за змістовим  

модулем 1 

66 1 5 63 

Змістовий модуль 2. Фінансовий контроль суб’єктів підприємницького сектору 

економіки 

5. Організація аудиту 

фінансової звітності 

18 1 2 15 

6. Організація 

внутрішнього аудиту 

суб’єктів 

підприємницького 

сектору економіки 

15 - - 15 

7. Організація роботи 

аудиторів 

16 - 1 15 

8. Організація і методика 

надання аудиторських 

послуг 

17 - 2 15 

 Разом за змістовим  

модулем 2 

69 1 5 60 

 Усього годин 135 2 10 123 
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5. Теми практичних занять 

 

Назва теми Кількість годин 

 денна 

форма 

заочна 

форма 

Становлення і розвиток державного фінансового 

контролю 

2  

Загальні аспекти методики і організації державного 

фінансового контролю. 

2 2 

Державний фінансовий аудит 2 2 

Інспектування та перевірка державних закупівель 4 1 

Організація аудиту фінансової звітності 2 2 

Організація внутрішнього аудиту суб’єктів 

підприємницького сектору економіки 

2  

Організація роботи аудиторів 2 1 

Організація і методика надання аудиторських послуг 4 2 

Разом 22 10 

 

6. Самостійна робота студентів 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0, 5 год. / 1 год. занять 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит  ЄКТС. 

Опрацювання окремих тем програми  або їх частин, які не викладаються на лекціях. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

 Назва теми  Кількість годин 

денна заочна 

1. Становлення і розвиток державного фінансового 

контролю 

11 15 

2. Загальні аспекти методики і організації державного 

фінансового контролю. 

11 18 

3. Державний фінансовий аудит 11 15 

4. Інспектування та перевірка державних закупівель 11 15 

5. Організація аудиту фінансової звітності 11 15 

6. Організація внутрішнього аудиту суб’єктів 

підприємницького сектору економіки 

11 15 

7. Організація роботи аудиторів 11 15 

8. Організація і методика надання аудиторських послуг 12 15 

 Разом 89 123 
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6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Фінансовий 

контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки» є 

складання письмового звіту за темами вказаними у п. 6.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. 

самостійної роботи. Звіт є складовою частиною розрахункової роботи. Звіт 

оформлюється на стандартному папері формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, 

нижнє та ліве – 20 мм., праве- 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і 

виконується українською мовою. Обсяг звіту – до 20 стор. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені 

студентом  і викладачем, узгоджені з графіком навчального процесу.   
  

7. Методи контролю знань 

 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий 

контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки»  

проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання включають у себе тестові 

питання та одну задачу. 

Контроль самостійної роботи проводиться : 

− з практичних занять - з допомогою перевірки виконаних завдань; 

− за індивідуальним завданням – за допомогою перевірки та захисту 

індивідуальної самостійної роботи, яка оформлюється письмово. 

Для поточного контролю можуть бути використані такі види: 

− фронтальне опитування з ключових теоретичних питань; 

− рецензування відповідей та завдань під час презентацій; 

− оцінювання індивідуальних та групових науково-дослідних завдань 

підготовлених самостійно у письмовій формі; 

− тестування. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

     Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі  (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
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0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

8. Розподіл балів модульного контролю, що присвоюються студентам  у ході 

вивчення дисципліни  

«Фінансовий контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору 

економіки» 

 

Шкала оцінювання 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

50 50  

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т7 Т8 
100 

12 12 12 14 12 12 12 14 
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Сума балів за всі 

види навальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для  заліку 

90-100 Відмінно зараховано 

82-89 Добре 

 

 

74-81  зараховано 

64-73 Задовільно 

 

 

60-63   

35-59 Незадовільно  з можливістю 

повторного складання 

Не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Антонюк О.Р., Позняковська Н.СМ. Методичні вказівки до виконання 

практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий 

контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки» 

здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». Рівне : НУВГП, 2019. 

2. Суха О. Р. (2009) Організація і методика аудиту. НУВГП, Рівне, Україна. 

Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/1896/ 

3. Антонюк О. Р. (2015) Збірник завдань з дисципліни «Організація і методика 

аудиту». Дятлик М., Рівне. ISBN 978-617-515-166-2. Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/creators/==0410==043D==0442==043E==043D==04

4E==043A=3A==041E=2E_==0420=2E=3A=3A.html. 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова література  
 

1. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. 

Хмельков. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 228 с. URL: 

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

cnik 

2. Аудит : підручник / [ О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін..] ; за 

заг ред.. О.А. Петрик.- К.:КНЕУ, 2015.498 с. 

3. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування системи 
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державного фінансового контролю до 2020 року : розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 310-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-2018-%D1%80 

4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні 

: закон України у ред. від 27.01.2018 р. № 2265-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/ed20180127/conv 

5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України вiд 

21.12.2018 р. URL:www. apu.com.ua. 

 

Допоміжна література  
 

      6. Бюджетний кодекс України у ред. від 11.01.2019 р. № 2646-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

7. Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

виконання бюджетних програм: постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 

2004 р. № 1017 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 

р. № 743. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF 

8. Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

виконання бюджетних програм постановою Кабінету Міністрів України від 10 

серпня 2004 р. № 1017 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 

серпня 2018 р. № 743). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF 

9. Міжнародні стандарти контролю державних фінансів INTOSAI. URL: 

http://www.intosai.org/en/issai-executive-summaries/4-auditing-guidelines/general-

auditing-guidelines.html 

10. Міжнародні стандарти якості, аудиту, супутніх послуг, інших завдань з 

надання впевненості. [Видання 2016 -2017р.]. К.: АПУ, 2018. URL:www.apu.com.ua 

11. Методичні рекомендації щодо забезпечення аудиторськими фірмами 

системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації. 

URL: http://apu.com.ua/files/temp/833546211.doc  

12. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту: наказ 

Міністерства фінансів України від 29 верес. 2011 року № 1217. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11.  

13. Стандарти внутрішнього аудиту : наказ міністерства фінансів України від 4 

жовтня 2011 року №1247. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11.  
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12. Інформаційні ресурси 

1. Рахункова Палата України. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk 

2. Кабінет Міністрів України. URL:http://www.kmu.gov.ua/  

3.Державна аудиторська служба України. URL: 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index 

4. Аудиторська палата України.URL: http://www.sau-apu.org.ua 

5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/   

6. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) .URL: http://www.libr.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний 

ресурс].  URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-  

 

 

 

Програму склали: 

 

к.е.н., доцент кафедри 

 обліку і аудиту                                                                                  О.Р.Антонюк 

 

к.е.н., доцент кафедри  

 обліку і аудиту                                                                                  Н.М.Позняковська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


