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Тип дисципліни 
Освітній рівень 
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Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
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Перший
3,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відіиуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти планувати контрольно-ревізійну роботу, складати плани 
та програми проведення контрольних заходів у системі органів державного фінансового 
контролю; здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності державних установ і 
організацій; об’єктивно оцінювати й аналізувати інформацію, отриману за результатами 
проведення контрольних заходів, готувати висновки і пропозиції для прийняття рішень за 
наслідками контролю, а також контролювати їх виконання при виявленні порушень і 
зловживань.

Зміст навчальної дисципліни. Сутність, предмет і метод державного фінансового контролю. 
Органи державного фінансового контролю та їх характеристика. Організація державного 

фінансового контролю в Україні. Контрольно-ревізійний процес: планування та організація. 
Державний аудит ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів. Сутність, 
класифікація, методика внутрішнього фінансового контролю. Перевірка використання коштів і 
майна в бюджетній установі. Перевірка використання коштів і майна суб’єктів 
підприємницької діяльності. Контрольні функції Національного банку України. Реалізація 
результатів контрольно-ревізійної роботи

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  14 год., самостійна 
робота -  60год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 1 семестр.
Навчальні ресурси:

1. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник/ Л. В. Гуцаленко, В. А. 
Дерій, М. М. Коцупатрий . - 2-ге вид.. - К.: ЦУЛ, 2017. - 424 с.

2. Дікань Л. В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. / Л. В. Дікань. -  К. : 
Знання, 2010. -  395 с.Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль : Підручник / Чумакова 
І.Ю., Шульга Н.В.; За заг. ред. О.А. Петрик. -  К.: КНЕУ, 2013. -  412 с

3. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. 
-  К.: Алерта, 2016.

4. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. Хмельков. -  X.: 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. -  228 с.

5. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua
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