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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ» 

  

1. Опис дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

 

Дисципліна – 

Державний фінансовий 

контроль 

 

Галузь  знань, 

спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕСТS – 5 

Галузь знань - 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Статус дисципліни- цикл 

вибіркових дисциплін 

Мова навчання - 

українська  

Кількість залікових 

модулів – 3 

Спеціальність - 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Рік підготовки: 

Денна, заочна – 4 

Семестр: 

Денна – 8, заочна – 8 

Кількість змістових 

модулів  2 

Освітньо-професійна 

програма «Митна та 

податкова справа» 

Лекції: 

Денна – 24 год., заочна –  8 

Практичні заняття: 

Денна – 24 год., заочна – 4 

 Загальна кількість годин 

– 150 

Ступінь вищої освіти - 

перший 

(бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

Самостійна робота: 

Денна – 93 год., заочна – 

138 

Тренінг, КПІЗ: 

Денна – 6 год. 

Індивідуальна робота: 

Денна – 3 год. 

Тижневих годин – 18,75 

год., 

з них аудиторних – 4 год. 

 Вид підсумкового 

контролю – залік 

 

 

2. Мета й завдання навчальної дисципліни «Державний фінансовий 

контроль» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

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.  

 

2.2 Завдання вивчення дисципліни: 

Завдання вивчення дисципліни полягають в ознайомленні студентів із 

базовими принципами, категоріями і поняттями державного фінансового контролю, 

формуванні вмінь розв’язання конкретних ситуацій щодо контролю діяльності 

суб’єктів господарювання, розумінні студентами особливостей практики проведення 

контролю діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Державний фінансовий 

контроль» є: 

-   опанувати теоретичні основи державного фінансового контролю;  

- вивчити нормативно-правову базу організації здійснення державного 

фінансового контролю на різних рівнях управління; 

-  засвоїти основні етапи і стадії контрольних заходів та набуття навичок щодо 

їх планування і виконання з урахуванням поставлених завдань щодо різних об’єктів 

і форм державного фінансового контролю;  

 - 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; 

-  оволодіти навичками щодо основних напрямів проведення контрольних 

заходів стосовно різних питань фінансово-господарської діяльності об’єктів 

контролю. 

- застосовувати набуті теоретичні та практичні знання під час виконання 

навчальних вправ і ситуацій на практичних заняттях та під час проведення занять з 

елементами дуальної освіти. 

 

В результаті вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

студенти повинні знати: 

- сутність державного фінансового контролю та етапи проведення 

контрольних заходів, що здійснюються органами державного фінансового контролю; 

- структуру органів виконавчої влади, які здійснюють державний 



фінансовий контроль, їх основні завдання, функції  та повноваження щодо здійснення 

контрольних заходів у системі державних фінансів; 

- нормативно-правову базу, що регламентує порядок здійснення 

контрольних заходів органами державного фінансового контролю; 

- специфіку контрольних заходів щодо перевірки правильності здійснення 

державних закупівель; 

- особливості проведення державного внутрішнього аудиту, його 

методику та джерела; 

- порядок документування результатів контрольних  заходів; 

- специфіку реалізації матеріалів контрольних заходів та застосування 

штрафних санкцій; 

- основні завдання, напрями і джерела ревізії бухгалтерського обліку у 

державних установах. 

 

В результаті вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

студенти повинні вміти: 

- застосовувати методи фінансового контролю, що використовуються при 

здійсненні ревізій та аудитів фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 

та організацій; 

- виконувати контрольні процедури під час перевірки окремих ділянок 

фінансово-господарської діяльності підприємств, бюджетних установ та організацій; 

- здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств та 

організацій; 

- відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для пошуку професійних рішень у сфері державного фінансового 

контролю; 

- документувати результати контрольних заходів; 

- робити обґрунтовані висновки та розрахунки; 

- пропонувати професійні рішення щодо вирішення проблемних питань у 

сфері реалізації державного фінансового контролю та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

 

Змістовий модуль 1.  

«Теоретичні засади державного фінансового контролю в Україні». 

 

Тема 1. Сутність та завдання державного фінансового контролю: об’єкт, 

предмет, види, методи та форми. 

 Сутність державного фінансового контролю. Функції державного фінансового 

контролю. Види, форми, методи, прийоми та способи державного фінансового 

контролю. Принципи державного фінансового контролю. Законодавче підґрунтя 

здійснення державного фінансового контролю. Історичні аспекти виникнення і 

розвитку державного фінансового контролю. 

 

Тема 2. Система органів державного фінансового контролю в Україні.  

Характеристика органів державного фінансового контролю в Україні. Суб’єкти, 

які здійснюють зовнішній фінансовий контроль. Органи внутрішнього фінансового 

контролю. Державна аудиторська служба України та її функції. Міністерство 

фінансів України та його функції у сфері державного фінансового контролю.  

 

Змістовий модуль 2. 

«Особливості організації і здійснення державного фінансового контролю 

 в Україні». 

 

Тема 3. Контрольні дії в системі органів Державної аудиторської служби 

України. 

Завдання та функції  Державної аудиторської служби України. Структура 

Державної аудиторської служби України. Права, обов’язки та відповідальність 

працівників Державної аудиторської служби України. Порядок планування 

контрольно – ревізійної діяльності  органами Державної аудиторської служби 

України. Організація та порядок проведення контрольних заходів фінансово- 

господарської діяльності підприємств та організацій. Організація та порядок 

проведення інспектування фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 

та організацій. 

Порядок документування результатів контрольних заходів та формування 

звітності про результати державного фінансового контролю. 

Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання та обробки 

інформації суб’єкта господарювання, на якому проводиться контроль. 

Інспектування. Державний фінансовий аудит.  

 



Тема 4. Організація фінансового контролю в системі Державної 

казначейської служби. 

Права та обов’язки Державної казначейської служби. Етапи та фази контролю 

Державного казначейства України. Послідовність та особливості фінансового 

контролю Державної казначейської служби. 

Бюджетна програма. Бюджетне асигнування. Бюджетне призначення та 

бюджетне зобов’язання. Бюджетний процес та його стадії. Бюджетний розпис. 

Функціональна, економічна, програмна, відомча класифікація видатків. 

Загальний та спеціальний фонд. Оперативний контроль за рухом фінансових ресурсів 

на єдиному казначейському рахунку. Внутрішній контроль в органах казначейства. 

Бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль.  

 

Тема 5. Державний внутрішній фінансовий аудит: сутність та організація 

проведення.  

Поняття і сутність державного внутрішнього фінансового аудиту, його 

складові. Аудит адміністративної діяльності та аудит ефективності. Правові засади 

організації та здійснення державного фінансового аудиту в Україні. Мета і основні 

завдання державного фінансового аудиту. 

Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, аудит 

фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, аудит виконання місцевих 

бюджетів. Стадія підготовки до проведення аудиту, її характеристика. Організація та 

проведення аудиторських досліджень в Україні. Реалізація результатів державного 

фінансового аудиту. 

 

Тема 6. Контроль за правильністю здійснення процедур державних 

закупівель. 

Об’єкти та суб’єкти державних закупівель та державного замовлення. 

Організація діяльності та проведення процедури закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти. Формування державних замовлень, розміщення поставок продукції 

для державних потреб і контроль за їх виконанням. 

Особливості укладення договорів підряду на капітальне будівництво, 

капітальний ремонт, виконання проектних і розвідувальних робіт, реконструкцію за 

рахунок бюджету. Загальні умови здійснення закупівель. Відмова від участі у 

прцедурі закупівель. Процедура здійснення закупівель. Процедура закупівлі в одного 

постачальника. Процедура відкритих торгів. Процедура двоступеневих торгів. 

Процедура запиту цінових пропозицій (котирування). Договір про закупівлю. 

Звітність про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти. 



Тема 7. Реалізація матеріалів контрольних заходів. 

Предмет і мета документування контрольних заходів та їх результатів. 

Оформлення матеріалів контрольних заходів. Узгодження і підписання матеріалів 

контролю. Реалізація результатів контрольних заходів і застосування процедури 

відповідальності за допущені фінансові порушення. 

Контроль за станом усунення виявлених порушень і виконанням вимог 

контролюючого органу. Порядок повернення бюджетних коштів, отриманих як 

субвенція, до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання. Порядок 

складання, передача за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення. 

Порядок призупинення бюджетних асигнувань. Порядок призупинення та 

відновлення видаткових операцій підприємств, установ і організацій за рахунками в 

банках, казначейства. Взаємодія органів бюджетного контролю з правоохоронними 

органами на стадії підготовки до здійснення контрольних заходів, на стадії їх 

здійснення та на стадії реалізації результатів контролю. 

 

Тема 8. Контроль організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

в бюджетних установах. 

Завдання, основні напрями і джерела контролю бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. Перевірка організації облікової і контрольної роботи в 

бюджетних установах. Контроль стану бухгалтерського обліку грошових коштів. 

Контроль облікової інформації наявності та руху необоротних активів бюджетної 

установи. Перевірка стану обліку запасів. Контроль достовірності звітної інформації. 

Контроль відповідності балансів та звітності касового виконання кошторисів 

бюджетних установ. 

 



4. Структура залікового кредиту дисципліни 

 «Державний фінансовий контроль» 

(денна форма навчання) 

Назва теми Кількість годин Контрольні 

заходи 

Лекції Практичні 

заняття 

СРС ІРС Тренінг, 

КПІЗ 

 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади державного фінансового 

контролю в Україні». 

 

Тема 1. Сутність та 

завдання державного 

фінансового контролю: 

об’єкт, предмет, види, 

методи та форми. 

2 2 8 - 

 

 

 

 

3 

 

Поточне 

опитування 

 

Тема 2. Система органів 

державного фінансового 

контролю в Україні. 

2 2 12 1 

Змістовий модуль 2. «Особливості організації і здійснення державного 

фінансового контролю в Україні». 

 

Тема 3. Контрольні дії в 

системі органів 

Державної аудиторської 

служби України. 

4 4 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Поточне 

опитування 

Тема 4. Організація 

фінансового контролю в 

системі Державної 

казначейської служби. 

4 4 14 - 

Тема 5. Державний 

внутрішній фінансовий 

аудит: сутність та 

організація проведення. 

4 4 14 1 

Тема 6. Контроль за 

правильністю здійснення 

процедур державних 

закупівель. 

4 4 12 - 

Тема 7. Реалізація 

матеріалів контрольних 

заходів. 

2 2 12 - 

Тема 8. Контроль 

організації 

бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності в 

бюджетних установах. 

2 2 9 - 

  

Разом 24 24 93 3 6 - 

 

 

 

 

 

 



(заочна форма навчання) 

 

Назва теми Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

СРС  

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади державного фінансового контролю в Україні». 

Тема 1. Сутність та 

завдання державного 

фінансового контролю: 

об’єкт, предмет, види, 

методи та форми. 

1 2 12  

Тема 2. Система органів 

державного фінансового 

контролю в Україні. 

1 - 18  

Змістовий модуль 2. «Особливості організації і здійснення державного фінансового 

контролю в Україні». 

Тема 3. Контрольні дії в 

системі органів Державної 

аудиторської служби 

України. 

1 2 18 

 

Тема 4. Організація 

фінансового контролю в 

системі Державної 

казначейської служби. 

1 - 20 

Тема 5. Державний 

внутрішній фінансовий 

аудит: сутність та 

організація проведення. 

1 - 18 

Тема 6. Контроль за 

правильністю здійснення 

процедур державних 

закупівель. 

1 - 20 

Тема 7. Реалізація 

матеріалів контрольних 

заходів. 

1 - 18 

Тема 8. Контроль 

організації бухгалтерського 

обліку і фінансової 

звітності в бюджетних 

установах. 

1 - 14 

Разом 8 4 138  

5. Тематика практичних завдань. 

 

Денна форма навчання 

 

Практичне заняття № 1.  

Тема: Сутність та завдання державного фінансового контролю: 

об’єкт, предмет, види, методи та форми. 

Мета:  Вивчення  теоретичних основ виникнення та існування 

державного фінансового контролю. 



Питання для обговорення: 

1. Сутність, завдання та функції державного фінансового контролю в 

умовах ринкової економіки. 

2. Складові елементи системи державного фінансового контролю. 

3. Класифікація державного фінансового контролю: види, форми та 

методи. 

4. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного 

фінансового контролю. 

 

Практичне заняття № 2.  

Тема:  Система органів державного фінансового контролю в 

Україні.  

Мета:  Ознайомлення з структурою органів  державного фінансового 

контролю та їхніми основними функціями. 

Питання для обговорення: 

1. Органи державного фінансового контролю в Україні та їх 

класифікація. 

2. Головні завдання і функції органів державного фінансового 

контролю. 

3. Напрями вдосконалення координації діяльності органів державного 

фінансового контролю в Україні. 

 

Практичне заняття № 3-4.  

Тема: Контрольні дії в системі органів Державної аудиторської 

служби України. 

Мета:  Дослідження  теоретичних аспектів  діяльності Державної 

аудиторської служби України у сфері державного фінансового контролю. 

Питання для обговорення: 

1. Організація та порядок проведення державних фінансових аудитів. 

2. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання. 

3. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм. 

4. Державний фінансовий аудит місцевих бюджетів. 

5. Державний фінансовий аудит державних (регіональних) цільових 

програм. 

6. Моніторинг та перевірка публічних закупівель. 

7. Планування та порядок проведення інспектування. 

8. Взаємодія Державної аудиторської служби України з іншими 

контролюючими та правоохоронними органами. 

 

Практичне заняття № 5-6.  

Тема: Організація фінансового контролю в системі Державної   

казначейської служби. 

Мета: Вивчення особливостей організації фінансового контролю в 

системі            Державної казначейської служби України. 



           Питання для обговорення: 

1. Функції Державної казначейської служби України по організації 

контролю за рухом фінансових ресурсів бюджету. 
2.  Організаційна структура Державної казначейської служби України. 

3. Послідовність та особливості державного фінансового контролю, 

що здійснюється органами Державної казначейської служби України. 

4. Внутрішній контроль в органах Державної казначейської служби  

України. 

5. Відповідальність Державної казначейської служби України при 

здійсненні казначейського обслуговування бюджетних коштів. 
 

Практичне заняття № 7-8.  

          Тема: Державний внутрішній фінансовий аудит: сутність та 

організація проведення. 

Мета: Розкриття особливостей організації проведення  державного 
фінансового аудиту. 

      Питання для обговорення: 

1. Поняття, сутність та види державного фінансового аудиту. 

2. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм. 

3. Державний фінансовий аудит суб’єктів господарювання. 

Підготовка до проведення державного фінансового аудиту бюджетної 

установи. 

4. Завдання другого етапу «Проведення поточних аудиторських 

процедур». 
5. Камеральна перевірка фінансової звітності. 

6. Оцінка стану внутрішньогосподарського фінансового контролю. 

7. Складання довідки за результатами поточних аудиторських 

процедур. 

8. Реалізація результатів державного фінансового аудиту. 

9. Аудит в міністерствах, інших центральних органах виконавчої 

влади, їх територіальних органах та бюджетних установах. 

 

Практичне заняття № 9-10. 

Тема: Контроль за правильністю здійснення процедур державних  

закупівель. 

   Мета: Набуття навичок контролю за правильністю здійснення 

процедур державних закупівель. 

       Питання для обговорення: 

1. Фінансово-господарські операції, на які поширюється дія Закону   

України «Про здійснення державних закупівель». 
2. Оприлюднення інформації про державні закупівлі. 

3. Процедури державних закупівель. 

4. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель. 



5. Підстави проведення позапланових перевірок державних 

закупівель. Виїзна та невиїзна перевірка державних закупівель. 

6. Фактичний та документальний аналіз питань перевірок 

державних закупівель. 
7. Документування перевірки державних закупівель. 

 

Практичне заняття № 11. 

Тема: Реалізація матеріалів контрольних заходів. 

   Мета: Вивчення особливостей процесу реалізації матеріалів 

контрольних  заходів. 

                 Питання для обговорення: 

1. Порядок документування результатів контрольних заходів. 

2. Оформлення результатів ревізії. 

3. Ознайомлення з актом об’єкта контролю і підписання акта. 

4. Реалізація результатів ревізії. 

5. Застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень. 

6. Контроль за станом усунення виявлених порушень і виконанням 

вимог контролюючого органу. 

 
              Практичне заняття № 12. 

Тема: Контроль організації бухгалтерського обліку і

 фінансової  звітності в бюджетних установах. 

    Мета: Набуття навичок контролю організації бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності в бюджетних установах. 

                  Питання для обговорення: 

1. Завдання, основні напрями і джерела ревізії бухгалтерського обліку. 

2. Перевірка організації облікової та контрольної роботи в установі. 

3. Перевірка стану бухгалтерського обліку. 

4. Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку  

бюджетними установами. 

5. Перевірка достовірності звітності та стану звітної дисципліни. 
 

Заочна форма навчання 

 

Практичне заняття № 1.  

Тема: Сутність та завдання державного фінансового контролю: 

об’єкт, предмет, види, методи та форми. 

Мета:  Вивчення  теоретичних основ виникнення та існування 

державного фінансового контролю. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність, завдання та функції державного фінансового контролю 

в умовах ринкової економіки. 

2. Складові елементи системи державного фінансового контролю. 

3. Класифікація державного фінансового контролю: види, форми 



та методи. 

4. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного 

фінансового контролю. 

 

Практичне заняття № 2.  

Тема: Контрольні дії в системі органів Державної аудиторської 

служби України. 

Мета:  Дослідження  теоретичних аспектів  діяльності Державної 

аудиторської служби України у сфері державного фінансового контролю. 

Питання для обговорення: 

1. Організація та порядок проведення державних фінансових 

аудитів. 

2. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів 

господарювання. 

3. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм. 

4. Державний фінансовий аудит місцевих бюджетів. 

5. Державний фінансовий аудит державних (регіональних) 

цільових програм. 

6. Моніторинг та перевірка публічних закупівель. 

7. Планування та порядок проведення інспектування. 

8. Взаємодія Державної аудиторської служби України з іншими 

контролюючими та правоохоронними органами. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання. 

 

Варіанти КПІЗ з дисципліни  «Державний фінансовий контроль»: 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни  

«Державний фінансовий контроль» виконується студентом самостійно, тип 

завдання обирається студентом індивідуально на вибір: 

 

1)  Здійснити аналіз та викласти свою думку щодо ефективності 

виконання окремих державних цільових програм на основі результатів 

контрольних заходів  (на вибір студента). Опрацьовані матеріали представити 

у вигляді презентації 

2)  Сформулювати пропозиції стосовно покращення діяльності 

контролюючих органів в Україні (на вибір студента). 

3) Окреслити особливості функціонування державного фінансового 

контролю у світі та можливості імплементації зарубіжного досвіду у 

вітчизняну практику (на прикладі конкретної країни). 

 

 

7. Тренінг з дисципліни 

Тре́нінг (англ. training) – це запланований процес модифікації (зміни) 

відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через 



набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в 

одному виді діяльності або в певній галузі. 

Метою тренінгу є узагальнення теоретичних знань, вмінь та навиків 

отриманих студентами під час вивчення навчальної дисципліни «Державний 

фінансовий контроль» та застосування їх в практичній діяльності 

 

Порядок проведення тренінгу: 

 

1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з 

темою тренінгового заняття. 

2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у 

колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. 

Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків 

документів. 

3. Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у 

групах студентів з певних проблемних питань теми тренінгового заняття. 

Проаналізувати результати діяльності контролюючих органів, 

вибираючи один  з контрольних заходів, інформація про які розміщена на 

офіційних сайтах контролюючих органів. 

Під час виконання завдання необхідно : 

- описати дії посадових осіб контролюючого органу та залучених 

спеціалістів перед початком контрольного заходу; 

- вказати на види, форми, методи та прийоми контролю які 

використовувалися або могли використовувати при здійсненні контрольного 

заходу; 

- описати процедуру здійснення контрольного заходу; 

- встановити характер порушення посилаючись на нормативно-правові 

акти.  

Для виконання завдань тренінгу студенти повинні об’єднатися у групи 

і результати своїх досліджень представити у вигляді ділової гри. 

4. Підведення підсумків. Обговорюються результати виконаних 

завдань у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові 

заняття. 

8. Самостійна робота 

 
№ п/п Тематика Кількість 

годин 

ДФ ЗФ 

1 Дискусійні питання сутності державного фінансового 

контролю. 

6 10 

2 Законодавче підґрунття здійснення державного фінансового 

контролю. 

8 10 

3 Методологічні принципи державного фінансового контролю. 8 9 

4 Підвищення ролі Рахункової палати України в системі органів 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

8 9 



5 Контроль Рахункової палати України за діяльністю  установ 

банківської системи . 

6 9 

6 Особливості інспектування. 6 10 

7 Особливості державного фінансового аудиту діяльності 

суб'єктів господарювання. 

6 10 

8 Особливості державного фінансового аудиту виконання 

бюджетних програм (аудиту ефективності). 

6 10 

9 Особливості державного фінансового аудиту виконання 

місцевих бюджетів. 

6 10 

10 Особливості державного фінансового аудиту діяльності 

бюджетних установ. 

6 10 

11 Особливості здійснення перевірки державних закупівель 

органами Державної аудиторської служби України. 

6 10 

12 Особливості контролю бюджетних установ. 6 10 

13 Можливості використання міжнародного досвіду у практиці 

державного фінансового контролю в Україні. 

8 10 

14 Проблеми та перспективи громадського контролю у сфері 

державних фінансів. 

4 8 

15 Роль правоохоронних органів у заходах з державного 

фінансового контролю та їх взаємодія з суб’єктами державного 

фінансового контролю. 

3 3 

Разом 93 138 

 

9. Методи навчання 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні та 

індивідуальні заняття, консультації, самостійна робота, робота у групах, метод 

опитування, тестування, кейс-метод, ділові ігри, реферування, виконання 

КПІЗ,  підготовка і презентація проектів. 

 

10. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

  - поточне опитування; 

  - командна робота; 

 - аналітичні звіти, реферати, есе; 

 - розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

 - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 - інші види індивідуальних та групових завдань; 

 - залікове модульне тестування та опитування. 

  



11.Політика оцінювання: 

 

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. 

 

 

12. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

 

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: 
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) 

 

 



13. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
 

№ Найменування Номер 

теми 

1. Мультимедійний проектор  1–8 

2. Проєкційний екран  1–8 

3. Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Google 

Chrome, Firefox)  

1–8 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет  1–8 

5. Персональні комп’ютери  1–8 

6. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення 

занять у режимі он-лайн (за необхідності)  

1–8 

7. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності)  

1–8 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows  1–8 

9. Інструменти Microsoft Office (Word; Excel; Power Point і т. і.)  1–8 

10. Google Forms, Google Sheets  1–8 
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