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Силабус навчальної дисципліни  
«Теорія фінансового контролю і аудиту»  

Освітньо-професійна програма: Облік і аудит  
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  
Статус дисципліни  Навчальна  дисципліна  вибіркового    компонента 

 освітньопрофесійної  програми  
Семестр  8 восьмий)  
Обсяг дисципліни,  кредити 
ЄКТС/години  

3,0 кредити/90 годин  

Мова викладання  Українська   
Що буде вивчатися  
(предмет вивчення)  

Комплекс методичних прийомів направлених на перевірку 
господарської діяльності суб’єкта господарювання з метою 
виявлення фактів зловживання та наявності корупційних дій з боку 
керівників та працівників підприємства.   

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета)  

Обґрунтування теоретичних та методологічних засад фінансового 
контролю в сучасних умовах за допомогою висвітлення проблемних 
та дискусійних питань з цього приводу, а також наведення шляхів 
підвищення ефективності та дієвості контролю, в тому числі за 
допомогою впровадження міжнародного досвіду, що в остаточному 
сприятиме покращенню якості контрольних заходів та 
забезпеченню більш результативної діяльності суб’єктів 
фінансового контролю.  

Чому можна навчитися  
(результати навчання)  

- створення та організація функціонування аудиторської 
фірми;  
- оволодіння навиками планування та здійснення незалежних 
аудиторських перевірок, надання супутніх аудиторських послуг;  
- проведення контролю якості роботи аудиторів (аудиторських 
фірм);  
- оволодіння навиками створення служби внутрішнього 
аудиту, виконання обов’язків внутрішнього аудитора;  
- набуття знань та практичних навичок ведення обліку та 
підготовки звітності за міжнародними стандартами, організації 
бухгалтерського обліку, здійснення корпоративного аналізу та 
діагностики, а також податкового управління і контролю;  

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності)  

Проводити державний аудит за вимогами міжнародних стандартів 
ISSAI. Проводити інспектування, податкових перевірок та 
економічних експертиз. Надавати консалтингові послуги, 
здійснення процедури «Дью Ділідженс». Застосовувати спеціальні 
програмні продукти та інформаційні системи у роботі аудитора.  
Проводити наукові дослідження у сфері аудиту та контролю.  



Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Загальні положення та зміст фінансового 
контролю. Методи, об'єкти та документи державного фінансового 
контролю. Міжнародний досвід здійснення контролю. Державний 
фінансовий контроль: класифікаційні характеристики. Органи 
державного фінансового контролю та їх характеристика. Взаємодія 
державної аудиторської служби з іншими контролюючими та 
правоохоронними органами. Аудит в системі фінансового 
контролю. Планування та здійснення державної аудиторської 
перевірки. Узагальнення матеріалів контролю та формування  

 

 інформації з проведення державного аудиту. Особливості організації та 
проведення внутрішнього фінансового контролю. Адміністративна 
відповідальність за допущені посадовими особами фінансові порушення. 
Реалізація результатів державного аудиту, контроль за їх виконанням та 
розгляд скарг на дії службових осіб.  
Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття.  
Методи навчання: Лекції-бесіди, проблемні лекції, лекціївізуалізації; 
семінар-диспут; семінар з використанням евристичної бесіди, практико-
орієнтоване навчання.  
Форми навчання: опитування щодо знання теоретичного матеріалу, 
проведення тестування, рішення практичних ситуаційних задач, розробка та 
презентація кейсів, самостійна робота, контрольні заходи.  

Пререквізити  Навчальна дисципліна «Теорія фінансового контролю і аудиту» базується на 
знаннях таких дисциплін, як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 
«Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік».  

Пореквізити  Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані під час написання 
дипломної роботи та в майбутній професійній діяльності здобувачів.  

Інформаційне 
забезпечення  
з репозитарію та 
фонду  
НТБ НАУ  

1. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник/МОН – 7-е вид., перероб. і доп. 
– Київ: Знання-Прес, 2008. – 263 с.  
2. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія 
діяльності підприємств промисловості України: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ: ЦУЛ,
2003. – 317 с.  
3. Усач Б.Ф. Аудит: навчальний посібник. – Київ: Знання-Прес, 2002. – 223 
с.  
4. Дорош Н.I. Аудит: методологiя i органiзацiя. – Київ: Знання, 2001. – 402 
с.  

Локація та 
матеріальнотехнічне 
забезпечення  

Навчальний процес з даної дисципліни потребує використання 
мультимедійної, відео- і звуковідтворювальної, проекційної апаратури, а також 
опрацювання лекційного матеріалу в бібліотечному фонді НАУ  

Семестровий 
контроль, 
екзаменаційна 
методика  

Екзамен   

Кафедра  Обліку та аудиту  

Факультет  Економіки та бізнес-адміністрування  



Викладач(і)  ПІБ: Бондаренко Ольга Михайлівна  
Посада: доцент  
Науковий ступінь: доцент Вчене звання: 
к.е.н.  
Профайл викладача:  
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mvOLIFoAAAAJ 
&view_op=list_works&gmla=AJsN- 
F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdbkr1QDye43wJ1zGmeIBmOv 
GBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
Тел.: 066-681-81-10  
E-mail: bondarenko_olga_@ukr.net  
Робоче місце: Факультет економіки та бізнес-адміністрування, кафедра обліку 
та аудиту.  

Оригінальність 
навчальної 
дисципліни  

Фінансовий контроль є обов’язковим атрибутом економіки будьякої країни, 
так як спрямований на дотримання законності, фінансової дисципліни, 
запобігання фінансовим правопорушенням  

 під час мобілізації, розподілу та використання централізованих та 
децентралізованих фондів, коштів для виконання завдань і функцій держави й 
ефективного соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів фінансових 
відносин. З урахуванням цих аспектів на сучасному етапі організація дієвого 
фінансового контролю за повнотою формування та своєчасністю надходження 
державних доходів, а також за законністю й ефективністю використання 
бюджетних коштів та розпорядженням державною власністю стає одним із 
напрямів сучасної економічної політики. Тому, обов’язковим і неодмінним 
елементом фінансової політики держави є організація та функціонування чіткої 
системи фінансового контролю і аудиту.  
В процесі проведення аудиторних занять використовуються методи активного 
навчання: розгляд проблемних ситуацій, вирішення ситуаційних завдань, 
робота у малих групах. Під час проведення практичних занять студенти 
виконують за певними методиками вирішення типових задач, пов’язаних з їх 
подальшою професійною діяльністю.  

Лінк на дисципліну  У розробці для Google Classroom  
  
Розробник                   Бондаренко О.М.  
  
В.о. зав. кафедри                                                                                      Попович О.В.   


