
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.2.2 

2.2. Назва. Державний фінансовий контроль. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс. 

2.6. Семестр. 1. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,5 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Романченко Ю. О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.  

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і 

потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження. 

ПР09. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень. 

ПР14. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ПР15. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПР16. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти 

пропозиції щодо їх вирішення. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Суть, метод, класифікація та органи державного фінансового 

контролю. Інспектування державною фінансовою інспекцією україни. 

Державний фінансовий аудит. Державний внутрішній фінансовий контроль. 

Перевірка державних закупівель. Контроль складання та виконання 

кошторису доходів і видатків бюджетних установ. Контроль в системі 

Державної казначейської служби України. Державна фіскальна служба 

України та її функції. Правоохоронні органи та їх участь у заходах з 

державного фінансового контролю. Узагальнення та реалізація результатів 

контрольних заходів. 



2.11. Рекомендована література. 

1. Романченко Ю. О., Дорогань-Писаренко Л. О., Аранчій Я. С. 

Фінансовий контроль в бюджетних та фінансових установах: навчальний 

посібник. Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2014. 345 с. 

2. Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний 

фінансовий контроль: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2009. 424 с. 

3. Живко З. Б., Франчук В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна 

діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2 : навч. посібник. Київ: Алерта, 

2008. 444 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та 

домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


