
 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
 

Кафедра Фінансів та бухгалтерського обліку 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4/120 год 

Курс  3 

Семестр  6 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента професійної підготовки 

ОПП 

Мова викладання  українська 

Система поточного та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна 

робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою викладання дисципліни є надання 

студентам теоретичних основ державного 

фінансового контролю, навичок використання 

та застосування нормативно-правової бази, яка 

регулює контрольні функції контролюючих 

органів, а також практичних вмінь здійснення 

державного фінансового контролю у різних 

галузях національної економіки. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

1.Вивчення теоретичних основ державного 

фінансового контролю та з’ясування його 

значення, задач і тенденцій розвитку у сучасних 

умовах господарювання; 

2.Засвоєння нормативно-правової бази, що 

регламентує діяльність органів державного 

фінансового контролю в Україні; 

3.Отримання правильного розуміння щодо 

повноважень та функцій контролюючих 

органів, що здійснюють інспектування і 

державний фінансовий аудит на різних рівнях 

управління державними фінансами; 

4.Засвоєння змісту етапів і стадій основних 

контрольних заходів та набуття навичок щодо 



їх планування і виконання з урахуванням 

поставлених завдань щодо різних об’єктів і 

форм державного фінансового контролю; 

5.З’ясування основних аспектів організації і 

методики проведення контрольних заходів 

різними суб’єктами державного фінансового 

контролю; 

6.Оволодіння навичками щодо обов’язкових 

елементів оформлення результатів проведення 

контрольних заходів, систематизації та 

узагальнення матеріалів контролю, складання 

робочої і підсумкової документації; 

7.Вміння об’єктивно оцінювати та аналізувати 

інформацію, отриману за результатами 

проведення контрольних заходів, готувати 

висновки та рекомендації для прийняття рішень 

за наслідками проведення цих заходів, 

здійснювати нагляд за їх виконанням при 

виявленні недоліків і порушень; 

8. Оволодіння навичками щодо основних 

напрямів проведення контрольних заходів 

стосовно різних питань фінансово-

господарської діяльності об’єктів контролю. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

Інтегральна компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми під час 

професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та 

оподаткування або в процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів 

економічної  

науки і характеризується комплексністю й 

невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04.Здатність працювати автономно. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

 

Фахові компетентності спеціальності (СК): 

СК04. Застосовувати знання права та 

податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання. 

СК07. Застосовувати методики проведення 

аудиту й послуг з надання впевненості. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній 



контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи 

під час виконання професійних обов’язків. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

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. 

ПР09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики 

господарської діяльності  

підприємств. 

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та 

вміти застосовувати його методи і  

процедури. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та 

спеціальними методами дослідження  

соціально-економічних явищ і господарських 

процесів на підприємстві. 

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної  

відповідальності, трудової дисципліни, вміти 

планувати та управляти часом. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Зміст дисципліни  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Сутність та завдання державного 

фінансового контролю: об’єкт, предмет, види, 

методи та форми. 

Тема 2. Основи функціонування державного 

фінансового контролю: нормативно- правове 



забезпечення та використання досвіду 

міжнародних інституцій. 

Тема 3. Фінансові органи держави: суб’єкти 

державного фінансового контролю та державні 

органи окремих фінансових повноважень. 

Тема 4. Здійснення Державною аудиторською 

службою України державного фінансового 

контролю: організація, планування, проведення 

та узагальнення і реалізація результатів 

контролю. 

Тема 5. Організація та проведення державного 

фінансового контролю рахунковою палатою 

України. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Тема 6. Механізм державного фінансового 

контролю казначейства України. 

Тема 7. Державний внутрішній фінансовий 

контроль в Україні: внутрішній аудит та 

внутрішній контроль. 

Тема 8. Взаємодія контролюючих органів 

держави. 

Тема 9. Напрями розвитку та удосконалення 

системи державного фінансового контролю та її 

окремих складових. 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 



 


