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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Державний фінансовий контроль» належить до блоку вибіркових 
дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліна «Державний 
фінансовий контроль» спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо 
організаційних основ здійснення державного фінансового контролю та набуття навичок 
практичного використання його методів та прийомів у контрольно-ревізійному процесі, а 
також оволодіння прийомами і способами систематизації, узагальнення, оформлення та 
реалізації результатів контрольних заходів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного 
фінансового контролю. Дисципліна орієнтує на узагальнення досвіду міжнародних 
інституцій з питань фінансового контролю та пошук можливостей його використання у 
вітчизняній практиці. Набуті у процесі навчання знання та практичні навички можуть бути 
використані здобувачами у майбутньому для ідентифікації проблем у сфері державного 
фінансового контролю, пошуку та обґрунтування професійних рішень за умов 
невизначеності, наявності ризиків і динамічних змін у сфері державних фінансів.  
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Структура курсу 
№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Сутність та завдання 

державного 

фінансового 

контролю: об’єкт, 

предмет, види, методи 

та форми. 

Розуміти сутність та функції державного 

фінансового контролю (ДФК), знати основні 

принципи та нормативно-правову базу, що 

регламентує здійснення державного 

фінансового контролю. Вміти ідентифікувати 

основні види, форми, методи та способи 

здійснення контролю, знати  структуру 

системи органів ДФК та їх функціональне 

призначення. 

Дискусійне 

обговорення 

сучасних викликів та 

проблем 

функціонування 

державного 

фінансового 

контролю, 

тестування 

2 Система органів 

державного 

фінансового контролю 

в Україні. 

Розуміти теоретико-законодавче підґрунтя 

визначення фінансових інституцій держави 

суб’єктами державного фінансового 

контролю та державними органами окремих 

фінансових повноважень. 

Знати основні завдання та функції суб’єктів 

державного фінансового контролю, розуміти 

особливості їх функціонування в сучасних 

умовах. 

Обговорення питань 

щодо наявних 

проблем у системі 

органів державного 

фінансового 

контролю та їх 

законодавчого 

регулювання, 

тестування 

3 Контрольні дії в 

системі органів 

Державної 

аудиторської служби 

України. 

Знати структуру та повноваження Державної 

аудиторської служби України, засвоїти 

концептуальні основи професійної етики 

працівників органів аудитслужби, набути 

навичок щодо планування, формування 

робочої документації ревізора, 

систематизації й узагальнення матеріалів 

контролю, набути вмінь щодо здійснення 

інспектування, державного фінансового 

аудиту у різних сферах. 

Дискусійне 

обговорення 

основних завдань 

Держаудитслужби 

України та 

проблемних аспектів 

у її діяльності в 

сучасних умовах, 

тестування 

4 Організація 

фінансового контролю 

в системі органів 

Державної 

казначейської служби 

України. 

Розкрити особливості організації 

фінансового контролю в системі органів 

Державної казначейської служби України. 

Знати механізм оперативного контролю за 

рухом фінансових ресурсів на єдиному 

казначейському рахунку, а також розуміти 

функції служби внутрішньовідомчого 

контролю Державної казначейської служби 

України. 

Дискусійне 

обговорення 

основних завдань та 

функцій ДКСУ в 

процесі реалізації 

державного 

фінансового 

контролю, розв’язок 

ситуаційної задачі 

5 Державний внутрішній 

фінансовий аудит: 

сутність та організація 

проведення 

Знати сутність та види державного 

фінансового аудиту. Вміти проводити 

камеральну перевірку фінансової звітності та 

оцінку стану внутрішньогосподарського 

фінансового контролю. 

Групова робота з 

визначення основних 

пріоритетних 

напрямів розвитку 

державного 

внутрішнього аудиту 

в умовах сьогодення, 

обговорення зі 

студентами 

методологічних 

вказівок 

Міністерства 
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фінансів України з 

внутрішнього аудиту 

та визначення оцінки 

його якості у 

державному секторі 

економіки 

6  Контроль за 

правильністю 

здійснення процедур 

державних закупівель 

Розуміти етапи процедури державних 

закупівель. Знати основні положення 

державного регулювання та контролю у 

сфері закупівель. Вміти проводити 

фактичний та документальний аналіз питань 

перевірок державних закупівель. 

Дискусійне 

обговорення питань, 

які виникають  у 

процесі контролю за 

правильністю 

здійснення 

державних 

закупівель, 

вирішення 

практичного 

завдання 

7 Реалізація матеріалів 

контрольних заходів 

Знати порядок документування результатів 

контрольних заходів. Вміти правильно 

оформлювати результати ревізій. 

Обговорення 

проблемних питань 

стосовно порядку 

складання 

документів 

контрольних заходів, 

вирішення 

практичного 

завдання 

8 Контроль організації 

бухгалтерського 

обліку і фінансової 

звітності в бюджетних 

установах 

Знати основні завдання, напрями і джерела 

ревізії бухгалтерського обліку. Розуміти 

етапи проведення перевірки організації 

облікової та контрольної роботи в установі, 

перевірки стану бухгалтерського обліку, 

звітності та стану звітної дисципліни в 

установі. 

Обговорення 

проблемних питань 

щодо контрольних 

заходів у сфері 

фінансової та 

бухгалтерської 

звітності в 

бюджетних 

установах 
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Політика оцінювання 
 

У процесі вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» 
використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 
навчання: поточне опитування, тестування; презентації результатів виконаних завдань; 
оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання комплексного 
практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної роботи 
студентів; аргументованість наукової дискусії; інші види індивідуальних і групових 
завдань; залік. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 
проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання 
модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних 
джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, 
закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 
 

Оцінювання 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового 
кредиту: 

 

 Заліковий модуль 1 
 

Заліковий модуль 2  Заліковий модуль 3  

100 % 30 40 30 

види 
контролю 

Усне опитування під час 
занять (1-2 теми) – макс. 

30 балів 
Тестовий контроль (1-2 
теми) – макс. 70 балів 

Усне опитування під час 
занять (3-8 теми) – макс. 

30 балів 
Модульна контрольна 

робота (3-8 теми) – макс. 
70 балів 

Підготовка КПІЗ – макс. 40 балів 
Захист КПІЗ – макс. 40 балів 

Участь у тренінгах – макс. 20 балів 
 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 
За шкалою 

ЗУНУ 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


