
Повна назва: Державний фінансовий контроль 

Статус: Вибіркова 

Мета: Засвоєння знань про організацію та здійснення державного 

фінансового контролю в Україні. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

складається з двох змістових модулів. 

Об’єктом оцінювання навчальних досягнень студентів є знання,уміння 

та навички, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення до 

навколишньої дійсності. 

Поточний контроль знань студентів протягом одного триместру 

включає оцінку за роботу на семінарських заняттях та самостійну роботу. 

 

Структура навчальної дисципліни 
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   1  2  3 4  5   6 7    

  ЗМ1.Організаційні засади здійсненнядержавногофінансового контролю    

 
Тема 1.Державнийфінансовий контроль в 
умовахринковоїекономіки  8  2 2      4 

опит 
 
 
 

 
Тема 2. Система органівдержавногофінансового 
контролю в Україні.  8  2 2      4 

опит 
 
 
 

 

Тема 3.Рахункова палата України-
контролюючий орган Верховної Ради України 

 
8 

 
2 2 

 
 

   
4 

опит    

          



               

 

Тема 4.Організація контрольно-ревізійної роботи 
державної фінансової інспекції України та її 
територіальних органів  

10  2 2      6 
опит 

 

 

 

 Разомзазмістовиммодулем1  34  8 8      18     

   ЗМ2.Проведенняосновних форм державногофінансового контролю в Україні    

 Тема 5.Інспектування бюджетних установ  8  2 2      4 опит    

 

Тема 6.Контроль наявності та руху основних 
засобів і запасів бюджетних установ 

 

12 

 

2 2 

 

 

   

8 

опит    

          

               

 

Тема7.Перевірка державних закупівель 

 

 

12 

 

2 2 

 

 

   

8 

опит    

          

               

 

Тема 8.Контроль за касовим виконанням 
державного та місцевих бюджетів 

 

12 

 

2 2 

 

 

   

8 

опит    

          

               

 Тема 9.Реалізація матеріалів контрольних заходів  12  2 2      8 опит    

 Разомзазмістовиммодулем2  56  10 10      36     

   Усьогогодин  90  18 18      54     

 

Знання та навички: студенти повинні 

знати: Етапи проведення контрольних заходів, що здійснюються 

органами державного фінансового контролю; 

-  Методику та джерела ревізії та аудиту,нормативно-правову базу, що 

регламентує порядок здійснення контрольних заходів органами державного 

фінансового контролю; 

- Порядок документування результатів контрольних заходів; 

-Порядок реалізації матеріалів контрольних заходів та застосування 

штрафних санкцій. 



вміти: 

- Застосовувати методи фінансового контролю, що використовуються 

при здійсненні ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності 

бюджетних установ та організацій; 

-  Документувати результати контрольних заходів; 

- Виконувати контрольні процедури під час перевірки окремих ділянок 

фінансово господарської діяльності бюджетних установ та організацій. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 90 години / 3 кредитів ECTS. 

Види робіт: тестування, усне та письмове опитування, виконання 

індивідуальних та практичних завдань. 

При проведенні підсумкового контролю оцінці підлягають теоретичні 

знання та практичні уміння, яких набули студенти після опанування 

дисципліни. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку в 13 

триместрі. 

Письмова форма підсумкового контролю не є обов'язковою. Під час 

виконання підсумкового контролю студент може звернутися до викладача з 

роз'ясненнями змісту завдання. Студентам забороняється списувати, 

обмінюватися інформацією з іншими студентами, використовувати 

заборонені навчальні засоби. Якщо студент порушує встановлений порядок, 

то він звільняється від подальшої роботи. 

Оцінка виставляється відповідно до інтервальної шкали. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  3 9 27 

Опитування на сем. заняттях 3 9 27 



Виконання письмової самостійної 

роботи 

16 1 16 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Великий Юрій Володимирович, доктор економічних наук, професор, 

в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 20 років. Кількість виданих наукових праць – 

більше 150. В 2013 році захищено докторську дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами ( за видами економічної діяльності). Тема 

дисертації: «Стратегічний потенціал інноваційного розвитку 

машинобудівних підприємств України: теорія, методологія та практика 

регулювання». 

Сфера наукових інтересів – інноваційна діяльність машинобудівних 

підприємств, методологія моделювання національної системи 

бухгалтерського обліку. 


