
Дисципліна Державний фінансовий контроль 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Курс 2 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Фінансів, банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ґрунтується на вивченні дисциплін «Гроші і кредит», «Фінанси», 

«Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємств», «Фінансово-

економічний аналіз». Передує вивченню дисциплін «Фінансова 

діяльність суб'єктів підприємництва», «Бюджетна система», 

«Податкова система». 

Що буде вивчатися Суть, предмет і метод державного фінансового контролю. Органи 

державного фінансового контролю та їх характеристика. 

Контрольно-ревізійний процес: планування та організація 

здійснення. Контроль за здійсненням операцій у бюджетних 

установах. Контроль за використанням коштів місцевих 

бюджетів. Податкова служба як орган державного фінансового 

контролю за діяльністю підприємства. Контроль в системі 

державного казначейства. Контроль ефективності використання 

коштів державного бюджету рахунковою палатою. Узагальнення 

та реалізація результатів контрольних заходів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Державний фінансовий контроль» 

забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань 

щодо правил організації та проведення державного фінансового 

контролю, основних нормативно-правових актів з питань 

проведення державного контролю. Оволодіння прийомами і 

способами систематизації, узагальнення, оформлення та 

реалізації результатів державного фінансового контролю є 

невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів у різних галузях національного господарства 

України. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Уміння здійснювати операції аналізу, класифікації, 

узагальнення та порівняння теоретичних положень різних 

фінансово-економічних парадигм. 

2. Уміння віднайти ефективні засоби використання фінансових 

інструментів та механізми контролю і регулювання фінансово – 

економічних процесів. 

3. Уміння надавати обґрунтовані висновки стосовно реального 

фінансового стану об’єкта дослідження. 

4. Уміння управляти потоками грошових коштів. 

5.Уміння здійснювати контроль за виконанням бюджетів 

суб’єктів підприємницької діяльності. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі освіти мають 

здобути компетентності:  

1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї; 

2. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети; 

3.Здатність аналізувати фінансову і монетарну політику та 

обґрунтовувати напрями їх удосконалення. 

4.Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання. 

1 Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


