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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається Кодексом академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і 

семінарські (практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня 

пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду 

наукових публікацій за заданою проблематикою дисципліни, 

поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; при 

виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його тему та творчо підходять 

до його вирішення. 

Що будемо вивчати?  Опанувати теоретичні основи державного фінансового контролю, 

розуміти його значення, задачі і тенденції розвитку у сучасних умовах 

і правові засади здійснення; розбиратися в основних повноваженнях 

органів, що здійснюють державний фінансовий контроль в секторі 

загального державного управління України, та з’ясовувати їх місію і 

функції; демонструвати розуміння основних організаційно-

методичних аспектів здійснення контрольних дій щодо різних 

суб’єктів, об’єктів і форм державного фінансового контролю; 

застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички під час 

виконання навчальних вправ і ситуацій щодо здійснення 

інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту, податкових 

перевірок та інших контрольних заходів в установах, органах та 

організаціях державного сектору. 

Чому це треба вивчати?  Підготовка висококваліфікованих фахівців ступеня магістр із 

сформованим розумінням сутності державного фінансового контролю 

кваліфіковано застосовувати методичні прийоми контролю для оцінки 

законності та ефективності використання державних ресурсів та 

власності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації 

результатів контрольних дій, що здійснюються різними органами 

державного фінансового контролю щодо різних об’єктів контролю; 

утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей 



у них, що засновуються на класичній тріаді: навчання-дослідження-

громадське служіння. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління.  

Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних 

потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження.  

Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту в установах, органах та організаціях державного 

сектору. 

Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському 

персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.  

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень.  

Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення 

системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації 

податкових розрахунків.  

Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи державного фінансового контролю у 

відповідності зі стратегічними цілями державних фінансів. 

Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Зміст дисципліни Суть і функції державного фінансового контролю. 

Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі 

органів Державної аудиторської служби України. 

Контроль виконання місцевих бюджетів. 

Контроль діяльності бюджетних установ щодо стану виконання 

функцій головних розпорядників бюджетних коштів. 

Контроль виконання кошторисів бюджетних установ. 

Контроль грошових коштів і розрахункових операцій бюджетних 

установ. 

Контроль стану збереження майна та використання оборотних і 

необоротних активів. 

Контроль утворення та використання власних надходжень бюджетних 

установ. 

Контроль стану обліку, внутрішнього контролю та достовірності 

звітності. 

Контроль виконання державного бюджету в системі органів Державної 

казначейської служби України. 

Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою 

палатою України. 

Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та 

додаткових декількох видів завдань: підготовці доповідей за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 



лекційних тем або питань; підготовка до поточного контролю знань, 

що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу 

за зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з 

метою підготовки до заліку (перелік міститься в Методичних вказівках 

для підготовки до семінарських (практичних) занять), а також 

обов’язкових письмових індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(за вибором студента).  

Міждисциплінарні зв’язки Бухгалтерський облік, Аудит, Фінанси. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НБ УДПУ  

1. Іванова І. Державний фінансовий контроль: монографія. Київ : 

Академвидав, 2010. 165с.  

2. Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний 

фінансовий контроль : навч. посібник : рек. МОН України для студ. 

ВНЗ. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 423с. 

3. Глущенко В. В., Хмельков А. В. Фінансовий контроль в Україні: 

вектори розвитку. Фінанси України. 2012. № 6. С. 97-103. 

4. Чугунов І. Я., Федосов В. М. Державний внутрішній фінансовий 

контроль. Фінанси України. 2009. № 4. С. 3-12. 

5. Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. Державний 

фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]: Центр 

навчальної літератури, 2017. 424 с. 

6. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: навчальний 

посібник. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 549 с. 

7. Чумакова І.Ю., Шульга Н.В. Державний фінансовий контроль: 

Підручник / За заг. ред. О.А. Петрик. К.: КНЕУ, 2012. 412с. 

Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, тестування, ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною 

визначається розділом 8 Положення про порядок організації 

освітнього процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини – види та критерії оцінювання 

відображені в робочій програмі з дисципліни. 

Підсумковий контроль Екзамен. 

Порядок та організація контроль знань здобувачів вищої освіти, 

зокрема умови допуску до підсумкового контролю визначаються 

розділом 8 Положення про порядок організації освітнього процесу 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

 

 

Розробник                     (Дем’янишина О.А.) 


