
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 6 

«Аудит суб’єктів державного сектору» 

Рівень BO Магістр 

Назва освітньо-

професійної програми 

Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 

 

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 
2 курс, 3-й семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

(2022 р.) 

Денна – 120 (4 кредити): 20 / 20 

Заочна – 120 (4 кредити): 6 / 8 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 
Обліку і оподаткування 

Автор дисципліни Мельник К.П. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

 Вивчення дисципліни базується знаннях, уміннях і навичках, які 

студенти отримали при вивченні попередніх дисциплін: «Облік суб’єктів 

державного сектору», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Внутрішній 

аудит», «Організація обліку і контролю», «Аудит», «Інформаційні 

технології в галузі», «Організація і методика аудиту». 

Що буде вивчатися - аудит суб’єктів державного сектору та його місце в креативній 

економіці держави;  

- компоненти системи аудиту суб’єктів державного сектору,  

- розвиток системи аудиту: креативні підходи до вирішення практичних 

задач державного сектору 

- міжнародні вимоги щодо створення системи аудиту у приватному 

бізнесі та державному секторі; 

- державне регулювання аудиту на підприємства державного сектору,  

- аудит стану й ефективності виконання облікових робіт, 

 - контроль ефективності комунікації і зворотнього зв’язку менеджменту 

підприємств державного сектору у формі звітності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи 

наукових знань і практичних вмінь та навичок щодо організації і і 

проведення аудиту в суб’єктів державного сектору. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання. 

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу 

суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням 

вимог професійної етики в процесі практичної діяльності. 



СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у 

сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору. 

Інформаційне 

забезпечення 

 - 

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на веб-

сайті факультету 

(інституту) 

 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

