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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є система економічних відносин на 

макро- і мікрорівнях з приводу систематичного спостереження, перевірки і 

вдосконалення ходу функціонування процесу ефективного управління 

бюджетними коштами відповідно до конституційних норм і законодавчого 

регулювання. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є надання студентам знань з теорії та практики 

державного аудиту. 

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних основ 

державного аудиту; оволодіння знаннями з конкретних форм організації 

державного аудиту; вивчення сучасних методів та процедур державного аудиту. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін  передує 

вивченню навчальних дисциплін «Облік і контроль в системі оподаткування 

підприємства», «Облікова політика підприємницьких структур», «Санаційний 

аудит», «Методологія і організація національного рахівництва».  

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни «Державний аудит» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він 

повинен: 

а) знати: 

- значення, місце і роль державного аудиту в сучасних умовах 

господарювання України;  

- поняття державного аудиту, організації і методики його здійснення;  

- процес державного аудиту і склад робіт, виконуваних на кожному з його 

етапів;  

- вироблені наукою і практикою основні принципи й підходи до 

організації державного аудиту в умовах ринкової економіки;  



- історію розвитку державного аудиту в Україні та світі для більш 

глибокого розуміння його цілей, задач і функцій;  

- класифікацію державного аудиту; функції, права, обов'язки суб’єктів 

державного аудиту, а також їх відповідальність за результати перевірки;  

- нормативно-правову базу, що регламентує діяльність контролюючих 

органів, які здійснюють державний аудит, таких як Державна аудиторська 

служба України (далі – ДАС) та Рахункова палата України;  

- цілі, завдання та основні принципи організації державного аудиту;  

б) уміти: 

- планувати основні завдання державного аудиту щодо різних об’єктів та 

виконувати їх на кожному етапі аудиту;  

- розробляти календарні графіки, програми й плани проведення 

аудиторських досліджень;  

- визначати економічну ефективність, результативність планування 

діяльності державних аудиторів;  

- організовувати підготовку здійснення державного аудиту різних 

об’єктів;  

- відбирати й застосовувати найбільш сучасні й ефективні прийоми і 

методи для отримання доказів законності використання бюджетних коштів, 

державного і комунального майна та ефективності управління державними 

коштами;  

- організовувати облік результатів державного аудиту;  

- перевіряти формування доходів і ефективне використання видатків 

бюджету;  

- здійснювати моніторинг результатів державного аудиту; 

- складати звіт за результатами державного аудиту;  

- об’єктивно оцінювати і аналізувати інформацію, отриману за 

результатами здійснення державного аудиту;  

- узагальнювати й систематизувати матеріали аудиторського дослідження;  

- вносити пропозиції та рекомендації щодо реалізації матеріалів 

державного аудиту;  

- розробляти заходи щодо впровадження більш ефективних форм 

організації та проведення державного аудиту.  
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1.    Сутність та організаційно-правові засади державного аудиту. 

Тема 2.    Суб'єкти державного аудиту: їх функції, повноваження, обов’язки та 

відповідальність. 

Тема 3.    Здійснення державного аудиту органами Державної аудиторської 

служби України. 

Тема 4 Здійснення державного аудиту Рахунковою палатою України. 

Тема 5.    Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних 

установ. 

Тема 6.    Державний аудит фінансово-господарської діяльності суб'єктів 

господарювання державного сектору економіки. 

Тема 7.    Державний аудит виконання бюджетних програм. 



Тема 8.    Державний аудит виконання місцевих бюджетів. 

Тема 9.  Державний аудит ефективності діяльності. 

Тема 10.  Державний аудит державного і комунального майна. 

 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н.. доц. Труш 

І.Є. 
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Іnternet сайти 

1. http://www. rada.gov.ua/ - веб-сайт Верховної Ради України. 

2. http://minfin.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Міністерства фінансів України. 

3. http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

4. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської 

служби України. 

http://sfs.gov.ua/


5. https://www.bank.gov.ua/ - веб-сайт Національного банкуУкраїни. 

6. http://www.ukrstat.gov.ua/ - веб-сайт Державної служби статистики 

України. 

7. http://treasury.gov.ua/ - веб-сайт Державної казначейської служби України.  

8. http://www. vobu.com.ua - веб-сайт Всеукраїнської професійної газети 

«Все про бухгалтерський облік». 

9. https://buhgalter.com.ua/ - веб-сайт для бухгалтера «Бухгалтер com.ua». 

10. http://balance.ua/ - веб-сайт практичного журналу «Баланс». 

11. http://buhbudget.com.ua/ - веб-сайт професійного видання «Бухгалтерія: 

бюджет». 

12. http://www. buhgalteria.com.ua - веб-сайт газети «Бухгалтерія». 

13. http://www.kadrovik.ua/ - веб-сайт Всеукраїнської асоціації кадровиків. 
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