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Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВВП 2.2.2.5 

2.2. Назва. Контроль і ревізія у бюджетних установах. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Карпенко Н. Г. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

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. 

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його 

методи і процедури. 

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування 

фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні 

підприємства різних організаційно – правових форм власності. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Суть, методи контролю, методичні прийоми та класифікація контролю. 

Організація контрольно-ревізійної роботи в бюджетних установах. Методика 

й техніка контрольно-ревізійної роботи. Контроль за плануванням видатків 

та ревізія виконання кошторисів на утримання бюджетних установ. Контроль 

і ревізія касових, казначейських та банківських операцій. Контроль і ревізія 

операцій з необоротними активами. Контроль і ревізія матеріалів, продуктів 

харчування, медикаментів та малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами і кредиторами у бюджетній 

сфері. Контроль і ревізія розрахунків з робітниками і службовцями з оплати 



праці, стипендіатами бюджетних установ. Особливості контрольно-ревізійної 

роботи у бюджетних установах за напрямками діяльності. Узагальнення, 

розгляд і реалізація результатів ревізії. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування : навч. 

посібник. Під ред. В. І. Лемішовського. 3-є вид., доп. і перер. Львів : 

«Інтелект-Захід», 2008. 1120 с. 

2. Дікань Л. В. Контроль і ревізія : навч. посібник / Л. В. Дікань. Київ : 

ЦУЛ, 2004. 

3. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, 

державне замовлення та державні закупівлі: навч. посібник / Александров 

В. Т., Ворона О. І., Германчук П. К., та ін. К. : НВП «АВТ», 2004. 593 с. 

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

Фінансовий контроль в бюджетних та фінансових установах : навч. посібник. 

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

5. Карпенко Н. Г., Пилипенко К. А., Ліпський Р. В. Контроль і ревізія в 

бюджетних установах: навч. посібник. Полтава. 201_, 256 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. 


