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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є система та методи державного 

фінансового контролю і ревізії у бюджетних та приватних організаціях. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є формування знань з теорії і практики проведення 

державного фінансового контролю установ і організацій.  

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: визначити теоретичні та методологічні основи, 

сучасні прийоми державного фінансового контролю; вивчити організаційні засади 

контрольно-ревізійної роботи, її правового та інформаційного забезпечення; набути 

практичних навиків щодо застосування методів і способів державного фінансового 

контролю щодо забезпечення законності, ефективності, фінансової дисципліни і 

раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, використання та 

відчуження активів, які належать державі; навчитись робити обґрунтовані 

об’єктивні висновки та пропозиції за результатами контрольно-ревізійної діяльності; 

набути практичних навиків в документальному оформленні результатів контрольно-

ревізійної роботи. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Бухгалтерський 

облік (загальна теорія)», «Аналіз господарської діяльності», «Державне 

регулювання економіки», «Фінанси підприємств», «Бюджетна система», «Облік в 

бюджетних установах». 

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого 

він повинен: 

а) знати: 

- організаційні форми контрольно-ревізійної роботи; 

- методи і технології реалізації контрольно-ревізійної роботи; 

- порядок оформлення і реалізації матеріалів контрольних заходів. 

б) уміти: 



- здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності державних установ 

і організацій, аудит ефективності;  

- оформляти результати ревізій і аудиту;    

- приймати юридично грамотні та економічно обгрунтовані рішення. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Функціонування системи державного фінансового контролю 

Тема 2. Становлення і сучасний стан розвитку державної аудиторської 

служби України 

Тема 3. Основні засади здійснення державного фінансового контролю за 

використанням бюджетних коштів 

Тема 4. Планування, координація та звітність у системі державної 

аудиторської служби України 

Тема 5. Перевірка використання коштів і майна в бюджетній установі 

Тема 6. Перевірка виконання державного та місцевих бюджетів 

Тема 7. Перевірка використання коштів і майна в суб’єкта 

підприємницької діяльності 

Тема 8. Аудит ефективності використання державних ресурсів 

Тема 9. Реалізація результатів контрольно-ревізійної роботи 

Тема 10. Взаємодія з правоохоронними органами 
 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н.. доц. Труш І.Є. 
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