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Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.22 

2.2. Назва. Фінансово-господарський контроль. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Мокієнко Т. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на 

підприємстві 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Сутність, методичні прийоми та класифікація фінансово-

господарського контролю. Суб’єкти та об’єкти фінансово-господарського 

контролю в Україні. Проблеми і стратегічні пріоритети розвитку системи 

фінансово-господарського контролю в Україні. Державна фіскальна 

служба та її функції у фінансовому контролі. Сутність, класифікація та 

порядок проведення ревізій. Штрафні санкції в системі фінансового 

контролю. Координація діяльності контролюючих та правоохоронних 

органів щодо здійснення і попередження зловживань. Організація, 

проведення та узагальнення матеріалів податкового контролю. 



Відповідальність за порушення екологічного законодавства. Організація, 

проведення і узагальнення матеріалів бюджетного та казначейського 

контролю. Організація, проведення та узагальнення матеріалів контролю у 

банківських установах. Організація, проведення та узагальнення матеріалів 

перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів ЗЕД митними 

органами України. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Верига Ю. А., Пшенична А. Ж., Соболь Г. О. Фінансово-

господарський контроль : навч. посібник. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. 

157 с. 

2. Дікань Л. В. Фінансово-господарський контроль : навч. посібник 

для студентів вузів. К. : Знання, 2010. 395 с. 

3. Никонович М. О., Савченко Л. І. Теорія фінансово-

господарського контролю : опорний конспект лекцій. К. КНТЕУ, 2010. 

143 с. 

4. Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 р. 

№ 2755-VI / Верховна рада України Відомості Верховної Ради України. 

2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту, виконання вправ на 

практичних заняттях, тестовий контроль, контрольна робота; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


