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ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Аудит і державний фінансовий контроль» 

 

Освітньо-професійна програма «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» 

Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування  

(http://www.univer.km.ua/doc/OPP_Magistr_finansiv_bankivskoi_spravi_ta_strakhuvannya.pdf) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Аудит і державний фінансовий контроль 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Булат Галина  Володимирівна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: g_bylat@univer.km.ua 

Профіль у соціальних мережах: https://www.facebook.com/bylat 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0577-127X  

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=As8WgosAAAAJ  

 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Аудит і державний фінансовий контроль»: 

jo4fppy 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408. 

Булат Галина Володимирівна: середа з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна «Аудит і державний фінансовий контроль» дозволяє досягнути 

студентам сучасного конструктивного, фундаментального мислення та системи 

спеціальних знань щодо основних положень теорії і практики організації 

проведення державного фінансового контролю на підприємствах, в установах, 

оволодіння навичками проведення контрольно-ревізійних заходів; та здатності 

використовувати їх на практиці 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами. 

ЗК 5. Вміти критично мислити, виявляти проблеми, аналізувати їх і 

вирішувати. 

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення та вміння обстоювання власної 

http://www.univer.km.ua/doc/OPP_Magistr_finansiv_bankivskoi_spravi_ta_strakhuvannya.pdf
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
https://www.facebook.com/bylat
https://orcid.org/0000-0003-0577-127X
https://scholar.google.com/citations?user=As8WgosAAAAJ
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позиції. 

ЗК 7.  Навички міжособистісної взаємодії та здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність  соціально-відповідально діяти з дотриманням етичних норм і 

міркувань (мотивів) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницьким 

інструментарієм в науковій діяльності та практичними інструментами в 

процесах управління фінансами. 

ФК 3. Здатність застосовувати управлінські навички в організації фінансової 

роботи, аудиту та фінансового контролю у державних фінансових службах, 

банківських та парабанківських установах, страхових компаніях і структурних 

підрозділах суб’єктів господарювання. 

ФК 4. Здатність аналізувати та оцінювати дієвість науково-методичного й 

аналітичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень на рівні 

суб’єктів господарювання, державних фінансових служб, банківських установ і 

страхових компаній. 

ФК 5. Здатність до самоаналізу й оцінювання рівня власних фахових 

компетентностей, мотивування  до самонавчання та підвищення професійної 

кваліфікації. 

ФК 6.  Здатність застосовувати професійні знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін у поєднані з міждисциплінарними підходами при 

розв’язанні фінансово-управлінських завдань і проблем у фінансово-

господарській діяльності  суб’єктів господарювання, банків і страхових 

компаній.  

ФК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

її фахового використання для прогнозування тенденцій на ринку фінансових 

послуг, вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, 

банківських установ і страхових компаній. 

ФК 8. Здатність застосовувати динамічно-інноваційні підходи в інноваційно-

інвестиційні діяльності та управлінні фінансами держави, суб’єктів 

господарювання, банківського і страхового бізнесу. 

ФК 9. Здатність управляти фінансовою безпекою та фінансовими ризиками з 

розробкою технічних завдань для програмного забезпечення та проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 3. Застосовувати управлінські навички в організації фінансової діяльності 

та податкового адміністрування, аудиту та фінансового контролю в державних 

фінансових службах і фінансово-кредитних установах, страхових компаніях і 

підрозділах суб’єктів господарювання. 

ПР 8. Відшукувати, обробляти, аналізувати й оцифровувати інформацію та 

використовувати її для прогнозування тенденцій на ринку фінансових послуг, 

вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР 10. Застосовувати управлінські навички в забезпечені фінансової безпеки та 

управлінні фінансовими ризиками у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізити і 

постреквізити 

навчальної 

Курс навчання – перший, семестр – другий. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Дисципліна базується на вивчені наступних навчальних дисциплін:             

ППО 2 “Ринок фінансових послуг”; ППО 4 “ Бюджетний менеджмент”;            

ППО8 “Банківський менеджмент”. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 



 3 

дисципліни)  дисциплінами: ППО 5 “Податкове адміністрування”; ППВ 2.1  “Митне 

регулювання”; ППВ 3.1 “Управління фінансовими ризиками”. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ППВ 5.1 “Управління соціально-економічною безпекою 

діяльності”; ППВ 6.2 “Державний фінансовий контроль”. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС / 120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 76 годин, 

лекційних - 18 годин, семінарських - 26 годин.  

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні заняття із 

розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних ситуацій та використанням 

кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання самостійних (в т.ч. 

індивідуальних), залік. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас. 

 

 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. 

/ СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

2/2/9 

Сутність та 

завдання 

державного 

фінансового 

контролю: об’єкт, 

предмет, види, 

методи та форми. 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/9 

Основи 

функціонування 

державного 

фінансового 

контролю: 

нормативно-

правове 

забезпечення та 

використання 

досвіду 

міжнародних 

інституцій. 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/4/8 

Фінансові органи 

держави: суб’єкти 

державного 

фінансового 

контролю та 

державні органи 

окремих 

фінансових 

повноважень. 

 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 3,0 
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2/4/7 

Здійснення 

Державною 

аудиторською 

службою України 

державного 

фінансового 

контролю: 

організація, 

планування, 

проведення та 

узагальнення і 

реалізація 

результатів 

контролю. 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,5 

2/2/9 

Організація та 

проведення 

державного 

фінансового 

контролю 

Рахунковою 

палатою України. 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/4/8 

Механізм 

державного 

фінансового 

контролю 

Казначейства 

України. 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,5 

2/4/8 

Державний 

внутрішній 

фінансовий 

контроль в 

Україні: 

внутрішній аудит 

та внутрішній 

контроль. 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,5 

2/2/9 

Взаємодія 

контролюючих 

органів держави. 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/2/9 

Напрями розвитку 

та удосконалення 

системи 

державного 

фінансового 

контролю та її 

окремих 

складових. 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,5 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Аудит і державний фінансовий контроль» (розміщені у Google 

класі «Аудит і державний фінансовий контроль» (код приєднання: jo4fppy) та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 
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Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Аудит і державний фінансовий контроль» (у Google 

класі «Аудит і державний фінансовий контроль» (код приєднання: jo4fppy) та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік письмовий. Структура залікового білету включає 1 теоретичне питання,  

1 задачу, 5 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Бак Н. А. Децентралізація в Україні: Бюджетні права, обов’язки та 

відповідальність. Фінанси України.2016. №7. С. 64-81. 

2. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. К.: Центр 

навчальної літератури, 2017. 

3. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні» від 26.01.93 № 2939-ХІІ (в редакції Закону № 5463-VI від 

16.10.2012). URL: http://www. http://www.zakon.rada.gov.ua.laws.show.DUG3.7. 

hte.ghj hf[eyrjde gfkfne 

4. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL:http://www.zakon.rada.gov.ua.35gq35jyr 467 

647 fagr. 

5. Положення про Державну казначейську службу України: затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п  

6. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. 

№455. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2014-п. 

7. Слободяник Ю. Б. Державний аудит : Навчальний посібник. Суми :               

ФОП Наталуха А.С., 2015. 340 с. 

8. Слободяник Ю. Б. Державний аудит відповідності: міжнародний досвід і 

перспективи реалізації в Україні : монографія. Суми : ФОП Наталуха А. С., 

2016. 180 с. 

9. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл.; М-во освіти і науки України, Ун-т банків. справи НБУ. Київ : 

УБС НБУ, 2014. 420 с. 

10. Юшко С. В. Спеціальний фонд у складі доходів державного бюджету 

України: особливості формування та використання. Фінанси України. 2017.  

№4. С. 22-41.  

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в 

дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП 

імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 

2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312 

/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo _pro 

tsesu_2020.pdf ) 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових та практичних 

завдань, розміщених за кожною темою у Google класі «Аудит і державний 

фінансовий контроль» (код приєднання: jo4fppy). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом 

від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда 

Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 2020 року, наказ 

ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312/20) 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2014-п
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo%20_pro%20tsesu_2020.pdf
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo%20_pro%20tsesu_2020.pdf
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(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo_protsesu_

2020.pdf ). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 (http://www.univer.km.ua/page/ 

Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 

 

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування, кандидат економічних наук 

_______________________ Галина БУЛАТ 

27 вересня 2020 року 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

29 вересня 2020 року, протокол № 2. 

 

Завідувач кафедри _______________         Віктор СИНЧАК 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг 0,25 ум.др.арк. 
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