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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами 

напрямку підготовки «Фінанси і кредит» теоретичних основ 

державного фінансового контролю та набуття навичок застосування 

форм, методів і прийомів контролю до практичної діяльності 
підприємств, установ, організацій різних форм власності.  

Завдання дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

полягають у: 

- вивченні теоретичних засад державного фінансового 

контролю; 

- засвоєнні методики контролю основних господарських 

операцій підприємств, установ, організацій різних форм власності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- склад суб’єктів державного фінансового контролю, їх права, 

обов’язки та повноваження; 

- основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в 

сфері державного фінансового контролю;  

- мету, завдання, принципи та об’єкти державного фінансового 

контролю;  

- форми та методи державного фінансового контролю;  

- методику контролю основних господарських операцій 

підприємств, установ, організацій різних форм власності; 
- особливості організації контрольного процесу. 

вміти: 

- застосовувати на практиці прийоми контролю розрахунків за 

податками і платежами; 

- здійснювати контроль використання бюджетних коштів; 

- визначати розмір штрафних санкцій за порушення 

законодавства, що застосовуються суб’єктами державного 

фінансового контролю; 

- планувати організовувати заходи державного фінансового 

контролю. 
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів 

 і тем         

Кількість годин 

денна форма 

усього 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи державного фінансового 

контролю. Контроль суб’єктів підприємницької діяльності 
Тема 1. Сутність і значення державного 

фінансового контролю, його предмет і метод 
14 4 4 - - 6 

Тема 2. Контроль суб’єктів підприємницької 
діяльності 

18 8 8 - - 12 

Тема 3. Організація контрольного процесу 19 4 4 - - 11 

Змістовний модуль 2. Контроль використання бюджетних коштів 

Тема 4. Контроль виконання кошторисів 

бюджетних установ 
26 8 8 - - 10 

Тема 5. Внутрішній контроль у системі 
державного фінансового контролю 

7 2 2 - - 3 

Тема 6. Аудит ефективності використання 

бюджетних коштів 
7 2 2 - - 3 

Тема 7. Контроль виконання Державного та 

місцевих бюджетів 
7 2 2 - - 3 

Всього 108 30 30 - - 48 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Тема 1. Сутність і значення державного фінансового 

контролю, його предмет і метод 
 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Поняття, мета і завдання державного фінансового контролю.  

2. Предмет та об’єкти державного фінансового контролю.  

3. Суб’єкти державного фінансового контролю.  

4. Форми державного фінансового контролю. 
 

Практичні завдання 
 

Завдання 1 
Вкажіть, який прийом контролю слід застосувати в наступних 

ситуаціях (табл. 1). 

Таблиця 1 

Господарські ситуації підприємства 
№ 

з/п 

Ситуація Прийом 

контролю 

1 слід встановити фактичну наявність запасів на складі  

2 існує сумнів правильності нарахування заробітної плати  

3 необхідно встановити, чи повністю оприбутковувались 

кошти в касу, отримані з банку 

 

4 невідома достовірна сума заборгованості покупців за 

продукцію 

 

5 слід визначити чи відповідає приміщення каси встановленим 

вимогам 

 

6 не встановлена достовірність підписів у відомості про 

виплату заробітної плати 

 

7 потрібно визначити, чи має документ юридичну силу  

8 потрібно простежити, чи враховані окремі господарські 
операції в звітності 

 

 

Завдання 2 

1.  За наведеними даними визначити результат інвентаризації. 
2. Оформити порівняльну відомість. 

3. Визначити розмір збитку, який слід віднести на винну особу. 
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Вихідні дані: 

На ПП «Аргон» була проведена інвентаризація матеріалів станом 

на 1.01. 20__ р.  

Інвентаризацією виявлено (табл. 2). 

Таблиця 2 

Інформація про залишки матеріалів, виявлених інвентаризацією 

№ 

п/п 

Назва ТМЦ Одини-ці 
виміру 

Ціна за 

1 шт 

Кількість 

За даними 

інвентаризації 
За даними 

обліку 

1 Цукор Кг 6,00 305 300 

2 Дріжджі уп. 2,00 18 28 

3 Сіль кг 2,50 175 155 

4 Борошно 1 

гатунку 

кг 2,40 200 240 

5 Борошно 

вищого гатунку 

кг 2,60 240 200 

6 Молоко л 6,20 50 50 

 

Завдання для самостійної роботи 

 
1. Контрольна функція фінансів.  

2. Принципи  здійснення державного фінансового контролю.  

3. Проблема розмежування функцій між суб’єктами контролю.  

4. Відмінності державного фінансового аудиту від ревізії.  
5. Історія розвитку державного фінансового контролю в Україні і світі. 
6. Світовий досвід організації державного фінансового контролю  

7. Проблеми вдосконалення теорії фінансового контролю в Україні. 
 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 23, 24, 25 

 

Тема 2. Контроль суб’єктів підприємницької діяльності 
 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Види податкових перевірок.  

2. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення 

податкового законодавства.  

3. Контроль правильності розрахунку податків.  

4. Контроль за дотриманням правил обігу готівки 
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Практичні завданння 
 

Задача 1 

Контролер здійснює перевірку касових операцій. Отримана 

наступна інформація. Ліміт каси становить 500 грн. На кінець дня за 

досліджуваний період в касі залишались наступні суми коштів (табл.). 

Заробітна плата виплачується на підприємстві 1-го та 15-го числа 

кожного місяця.  

Визначити, чи дотримано підприємством правила ведення 

касових операцій в частині дотримання ліміту каси. 

Таблиця 3 

Результати перевірки дотримання ліміту каси 
Дата Залишок 

на 

кінець 

дня 

Ліміт 

каси 

Понадлімітні 
залишки 

Дата Залишок 

на 

кінець 

дня 

Ліміт 

каси 

Понадлімітні 
залишки 

1.03 4367,16   17.03 520,16   

2.03 3245,61   18.03 400,00   

3.03 1234,54   19.03 405,00   

4.03 550,00   20.03 564,34   

5.03 432,20   21.03 328,90   

6.03 459,00   22.03 115,32   

7.03 20,03   23.03 265,78   

8.03 48,90   24.03 314,57   

9.03 300,54   25.03 412,15   

10.03 125,76   26.03 322,34   

11.03 327,50   27.03 432,15   

12.03 720,45   28.03 119,00   

13.03 503,14   29.03 300,00   

14.03 455,20   30.03 500,00   

15.03 1120,56   31.03 126,27   

16.03 820,45       

 

Задача 2 

Перевірити правильність нарахувань на заробітну плату та 

утримань з неї, якщо відомі наступні дані. 
1. Комерційному директору підприємства Мазуру С.Т. 

нараховано заробітну плату 5200 грн. Сума єдиного соціального 

внеску, утриманого із заробітної плати, склала 187 грн., а податку з 

доходів фізичних осіб  - 780 грн.  
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2. Продавцю підприємства Войтюк О.М. нараховано заробітну 

плату 1300 грн. Сума єдиного соціального внеску, утриманого із 

заробітної плати, склала 46,80 грн., а податку з доходів фізичних осіб  

- 187,98 грн. 

 

Задача 3 

Перевірити правильність розрахунку лікарняних. 

Головний бухгалтер підприємства подав до бухгалтерії листок 

непрацездатності, у якому зазначено, що він перебував на лікарняному 

з 3.02 по 14.02. 2013 року. Його заробітна плата за попередні 6 місяців 

склала 19506 грн. (за 129 відпрацьованих днів). Стаж роботи – 6 років. 

Бухгалтер підприємства провела розрахунок лікарняних і нарахувала 

таку їх суму – за перших 5 днів непрацездатності – 756,05 грн., за 

решту днів – 907,26 грн. 

 

Задача 4 

У жовтні 2013 року органом ДПС було проведено виїзну перевірку 

підприємства «Промінь». При перевірці операцій зі сплати ПДВ було 

досілжено наступні операції (табл.). Підприємством за звітний період 

нараховано суму сплати ПДВ до бюджету в розмірі  21200 грн. 

Визначити результати перевірки 

Таблиця 4 

Журнал господарських операцій підприємства 
Зміст операції Сума 

1. Реалізовано вітчизняному покупцю товари (без урахування ПДВ). 250000 

2. Придбано матеріали, що будуть використовуватись у виробничому процесі 
(у т.ч. ПДВ) 

38000 

3. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства  11000 

4. Нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату 4180 

5. Надано послуги на території України (у т.ч. ПДВ) 82000 

6. Придбано МШП вітчизняного виробництва (з урахуванням ПДВ).  13000 

7. Надано благодійну допомогу ліцею-інтернату  18000 

8. Експортовано продукцію  200000 

 

Задача 5 

При перевірці повноти сплати податку на прибуток ревізором було 

виявлено наступні господарські операції підприємства за вересень 

20__ р. (табл.). На основі наведених даних підприємством визначено 
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суму податку на прибуток – 12067,28 грн. Визначити результати 

перевірки та необхідні штрафні санкції. 
Таблиця 5 

   Дані податкового обліку підприємства 
№ 

з/п 
Зміст операції Сума Доходи Витрати 

1 Реалізовано покупцям готову продукцію, у т.ч. 

ПДВ  

450 000 450000  

 ПДВ                                       75 000 -75000  

2 Собівартість реалізованої готової продукції 250 000  250000 

3 Нарахована заробітна працівникам  10 000  10000 

4 Утримано ПДФО із заробітної плати 1600  1600 

5 Утримано єдиний соціальний внесок із 

заробітної плати 

360  360 

6 Нарахований єдиний соціальний внесок на 

заробітну плату (37,16%)    

?  3828 

7 Надійшла передоплата від покупців за готову 

продукцію 

105 000   

8 Нарахована амортизація основних засобів, що 

використовуються в офісі 
7 500  7500 

9 Отримано аванс від замовників за послуги  17 000   

10 Перераховано постачальнику кошти за 

матеріали передоплатою 

25000  25000 

11 Нараховано за комунальні послуги,  

ПДВ 20% 

12 000 

2 400 

 12000 

13 Нараховано плату за землю 700  700 

14 Нараховано екологічний податок  500  500 

15 Відображено дохід від надання послуг 21 000   

16 Сума податкових зобов‘язань з ПДВ                      3500   

17 Нараховано податок на прибуток    12067,28 

 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Порядок та строки проведення камеральних перевірок.  

2. Порядок та строки проведення документальних перевірок.  

3. Порядок проведення фактичних перевірок.  

4. Порядок документального оформлення результатів проведених 

перевірок 

 

Рекомендована література: 1, 3, 5, 10 
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Тема 3. Організація контрольного процесу 
 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Планування контрольного процесу.  

2. Організація проведення ревізій.  

3. Звітування за результатами контрольних заходів.  

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1 

Скласти план ревізії фінансово-господарської діяльності 
підприємства за нижченаведеною формою. Ревізований період — з 1 

березня минулого року до 1 березня поточного року. Термін 

проведення ревізії — з 21 жовтня до 21 листопада поточного року. 

Для проведення ревізії призначити ревізійну групу (склад ревізійної 
групи сформувати самостійно). 

 

ПЛАН РЕВІЗІЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

_______________________________ 

                                  (назва підприємства) 

термін проведення ревізії з ___________ 20__ р. 

                                                   до ____________ 20__ р. 
 

Розділи 

контрольно-

ревізійної 
роботи 

Методичні 
прийоми 

контролю 

Час проведення 
Термін 

ревізії, 
днів 

Відповідальні 
виконавці початок закінчення 

1 2 3 4 5 6 

      

Розділи контрольно-ревізійної роботи: 

1. Загальні відомості про підприємство. 

2. Грошові кошти й фінансові інвестиції. 
3. Розрахункові та кредитні операції. 
4. Основні засоби та нематеріальні активи. 

5. Капітальні інвестиції. 
6. Запаси. 

7. Основна діяльність підприємства. 
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8. Доходи і витрати діяльності. Фінансові результати 

підприємства. 

9. Статутна діяльність і фінансовий стан.  

10. Стан обліку, внутрішньогосподарського контролю та звітності. 
11. Виконання рішень попередньої ревізії.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 
1. Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації 

активів підприємства під час ревізії (перевірки) 

2. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу 

3. Особливості організації та проведення ревізії за зверненнями 

правоохоронних органів  

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 16, 23, 24, 26 

 
 

Тема 4. Контроль виконання кошторисів бюджетних 

установ 
 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Мета, об’єкти та інформаційна база контролю діяльності 
бюджетних установ.  

2. Контроль доходів бюджетних установ.  

3. Контроль видатків бюджетних установ.  

4. Контроль видатків на оплату праці.  
5. Контроль видатків на придбання товарів і послуг.  

6. Контроль капітальних видатків.  

7. Штрафні санкції за порушення бюджетного законодавства 

 

Практичні завдання 

 

Задача 1 

 

Лікарі Рівненської обласної лікарні Ковальчук В.П. та Антонюк 

А.В. на підставі наказу керівника № 211 від 14 вересня 201_ р. 

перебували у відрядженні в м.Київ з 18.09.1_ до 24.09.1_. Оплата 
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відрядження здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду. 

Аванс із каси установи був виданий кожному працівнику в розмірі 300 

грн.  

Таблиця 6 

Витрати на відрядження 
№  

з/п 
Перелік документів 

Ковальчук 

В.П. 

Антонюк 

А.В. 

1 Квиток на проїзд автобусом Рівне-Київ  90 грн 90 грн 

2 Квиток на проїзд автобусом Київ-Рівне  90 грн 90 грн 

3 
Рахунок за службові телефонні розмови (в 

тому числі ПДВ) 
12 грн — 

4 Квитки на проїзд за місцем відрядження 8 грн — 

5 

Рахунок про оплату вартості проживання у 

готелі «Невада» 19.09.2011 р.: 
  

Вартість наймання номера 187 грн 187 грн 

Вартість одноразового харчування 35 грн 35 грн 

Вартість побутових послуг 70 грн 70 грн 

6 

Рахунок про оплату вартості проживання у 

готелі «Аркадія» з 20.09.2011 р. до 

23.09.2011 р. (вартість проживання за одну 

добу — 200 грн) 

600 грн 600 грн 

 

В обліку було відображено наступну суму видатків на відрядження 

за результатами даних операцій – 2184 грн. Перевірити реальність 

відображення даних в обліку.  

 

Задача 2 
Перевірити правильність нарахування заробітної плати вчителя 

математики старших класів (вищої категорії) у жовтні 2013 року, який 

має педагогічний стаж 25 років, звання «старший вчитель» і є класним 

керівником 6-го класу. Тижневе навантаження вчителя становить 16 

годин. Вчителю нараховано 2386 грн. заробітної плати. Утримано:  

ЄСВ – 85,90 грн., податок на доходи фізичних осіб – 357,9 грн.  

 

Задача 3 
Перевірити правильність нарахування заробітної плати за березень 

2013  року головному лікарю  центральної міської лікарні м.Рівного, 

розрахованої на 805 ліжок, та працівникам відділення травматології: 
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― головний лікар лікарні Хук Р. П. отримує доплату за складність, 

напруженість у роботі. 
― згідно зі штатним розписом кількість лікарських посад у 

відділенні травматології становить 4; 

― кількість робочих днів в березні становила 22, нормальна 

тривалість робочого дня — 7 годин; 

― завідувач відділення Брунько М. Л. та медсестра Зайченко Л. Р. 

здійснювали термінове оперативне втручання 8 березня. Тривалість 

операції — 3 години. 

Таблиця 7 

Відомості для нарахування заробітної плати 

№  

з/п 

Табельний  

номер 

Прізвище,  

ініціали 
Посада 

Нараховано 

заробітної плати, 

грн.  

1 0001 Хук Р. П. 
Головний лікар лікарні 
(доктор медичних наук) 

2156,98 

2 0019 
Брунько 

М. Л. 

Завідувач відділення, хірург 

(лікар першої категорії) 
1895,36 

4 0021 
Зайченко 

Л. Р. 
Медсестра (без категорії) 1147 

 

Задача 4 

На підставі наказу «Про інвентаризацію основних засобів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів, бланків суворої звітності та 

розрахунків» Фонду державного майна України було встановлено такі 
факти: 

1. Виявлено нестачу та встановлено винних осіб (табл. 8) 

Таблиця 8 

Відомості про виявлену нестачу та винних осіб 
№  

з/п 
Назва об’єкта Винна особа Кількість 

Вартість  

об’єкта 

1 Кондиціонер Калач А. Я. 1 шт. 
1500 

грн 

2 М’ясо 

Скибко А. М. (відшкодовано 50% 

готівкою, 50% - із заробітної 
плати) 

5 кг 250 грн 

3 
Відро оцинковане 

(МШП на складі) 
Яворський А. М. 1 шт. 12 грн 
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2. Вжито заходів зі стягнення суми нестач з винних осіб. 

Визначено, що експертна оцінка втрачених цінностей становить: 

кондиціонер: 3000 грн., м'ясо: 400 грн., відро оцинковане: 25 грн. 

Визначити суму, що підлягає сплаті до бюджету. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Особливості перевірки використання коштів і майна у бюджетній 

установі. 
2. Реалізація результатів контрольно-ревізійної роботи 

3. Основні питання використання державних активів в установах 

охорони здоров’я 

4. Основні питання використання державних активів на утримання 

органів влади  

5. Основні питання використання державних активів в установах 

соціального захисту населення 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 16, 23, 24, 26 

 

Тема 5. Внутрішній контроль у системі державного 

фінансового контролю 
 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Поняття внутрішнього контролю.  

2. Система внутрішнього контролю підприємницьких структур.  

3. Система внутрішнього контролю бюджетних установ.  

4. Стандарти внутрішнього контролю 

 

Практичні завдання 

 
Завдання 1 

Визначте, позитивний чи негативний вплив матимуть на систему 

внутрішнього контролю підприємства наступні фактори (табл. 9) 
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Таблиця 9 

Фактори впливу на систему внутрішнього контролю 
№ 

з/п 

Фактор Характер 

впливу 

1 Високий рівень кваліфікації управлінського персоналу  

2 Невеликий досвід роботи головного бухгалтера в сфері 
діяльності підприємства 

 

3 Розподіл обов’язків всередині підприємства є чітко 

регламентованим 

 

4 Підприємство щодня здійснює велику кількість операцій на 

невеликі суми  

 

5 Бухгалтерський облік на підприємстві комп’ютеризований   

6 Приміщення бухгалтерії є недосить адаптованим до 

зберігання документів 

 

7 Прийняття на роботу працівників здійснюється на 

конкурсній основі  
 

8 Бухгалтерський облік всіх розрахункових операцій веде один 

бухгалтер  

 

 

Завдання 2 

Директор підприємства проводить перевірку відповідності 
залишку на рахунку реальним даним.  За реальною випискою банку і 
платіжними дорученнями провести перевірку. 
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Таблиця 10 

Відомість результатів зустрічної перевірки виписки банку 

Показник, що 

перевіряється 

Сума, 

грн. 

Документ 

зустрічної 
перевірки 

Показник 
Сума, 

грн. 
Відхилення 

……      

……      

……      

……      
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АТ «Брокбізнесбанк» 

315858 

 
ВИПИСКА З РАХУНКУ за 18 вересня 2012 р.                                                         

Рахунок  26007430311212                                          Валюта UAN           Клієнт: ТОВ “М-

31” 

Код 

банку 

Номер 

документа 

Кореспондуючий 

рахунок 

Операція Дебет 

Номінал/сума 

в UAN 

Кредит 

Номінал/сума 

в UAN 

 

Вихідний залишок на 18.09.12  120001,00  

  

331327 230 26002635238569 122  83200,00  

ТОВ «М-32» За реалізовані канцтовари зг. рах.№225 

від 10.09.12, ПДВ 13866,67 

 

  

815013 844 37191022002226 123 35668,02   

ПФУ в м. Рівне Єдиний внесок  нарахування  37,19 % на  

зарплату за  серпень  2012року  

 

  

300023 845 26009000037424 124 125,89   

ТОВ «АІР-Поліграф» За бланки звітності згідно рах.№СФ-

000608від 03.09.12р., ПДВ 20 грн., 98 коп. 

 

  

353586 846 29240051471531 125 84632,90   

Приватбанк Зарплата за другу половину серпня  

2012року 

 

  

853592 847 33214800700006 126 10846,36   

Міськбюджет м.Рівне Податок з найманих працівників із 

зарплати за другу половину серпня 2012 

р. 

 

  

300023 848 26009000052895 127 9756,32   

МП «Меблі+» За меблі згідно рах.№РД-00326 від 

17.09.12, ПДВ – 1626,05 

 

  

Усього оборотів 141029,49 83200,00  

Вихідний залишок на кінець дня 18.09.12  62171,51  
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Завдання для самостійної роботи 

 

1. Внутрішній контроль на підприємствах України. 

2. Особливості та проблемні питання організації внутрішнього 

контролю на підприємствах  

3. Особливості та проблемні питання організації внутрішнього 

контролю в бюджетних установах  

4. Фактори середовища контролю 

5. Система бухгалтерського обліку як складова системи 

внутрішнього контролю 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 23, 24, 26 

 

Тема 6. Аудит ефективності використання бюджетних 

коштів 
 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Сутність і правове регулювання аудиту ефективності.  
2. Організація та проведення аудиту ефективності.  
3. Оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1 

Проаналізувати один зі Звітів про результати аудиту ефективності, 
наведених на офіційному сайті Рахункової палати України. Визначити 

основні напрямки аудиту, що були здійснені, методи аудиту та 

структурні елементи звіту.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Суб’єкти здійснення аудиту ефективності 
2. Методи аудиту ефективності 
3. Структура аудиторського звіту за результатами аудиту 

ефективності 
4. Особливості реалізації аудиту ефективності 
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Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 15, 19, 23, 24, 26 

 

Тема 7. Контроль виконання Державного та місцевих 

бюджетів 
 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Мета та завдання контролю бюджетів.  

2. Контроль виконання державного бюджету.  

3. Контроль місцевих бюджетів 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1 

 

Проаналізувати витяг зі Звіту Рахункової плати в частині 
виконання Державного бюджету. Визначити ключові фактори, що 

мають негативний вплив на виконання бюджету.   

 
Завдання для самостійної роботи 

 

1. Суб’єкти контролю виконання бюджетів 

2. Контроль виконання бюджету органами Державної фінансової 
інспекції 

3. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства 

4. Звітність за результатами контролю державного бюджету 

5. Звітність за результатами контролю місцевих бюджетів 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 17, 22, 23, 24, 26 
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4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ 
 

Підсумком самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання над вивченням дисципліни «Державний фінансовий 

контроль» є складання конспекту за питаннями, вказаними у п.3.  

Конспект оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 

х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 

10 мм. Конспект може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

Перевірка конспекту з самостійної роботи відбувається у терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит [Германчук П. 

К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І. та ін.]. – К.: НВП"АВТ", 2004. – 424 с.  

2. Дорошенко О.О. Контроль господарської діяльності бюджетних 

установ в умовах модернізації державних фінансів України / О.О. 

Дорошенко // Монографія. – Рівне: НУВГП, 2012. – 294 с.  

 

Допоміжна 

3. Базась М. Ф. Методика і організація фінансового контролю / М. Ф. 

Базась. – К.: МАУП, 2004. – 446 с. 

4. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України 

від 08.07.2010, № 2456-VI / Верховна рада України. - Режим 

доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2456-17 

5. Державний фінансовий контроль: [Навч.-метод. посіб. для самост. 

вивч. дисципліни] / Н. С. Вітвицька, І. Ю. Чумакова, 

М. М. Коцупатрий, М. Т. Фенченко. – К. : КНЕУ, 2003. –  408 с. 

6. Дрозд І. К. Державний фінансовий контроль: [навч. посіб]. / І.К. 

Дрозд, В.О. Шевчук. – К.: Імекс-ЛТД, 2007. – 304 c.  

7. Дрозд І. К. Єдність зовнішнього та внутрішнього контролю в 

системі фінансово - економічного контролю/ І. К. Дрозд // Фінанси 

України (укр.). – 2006. – № 3. – C.135-141 

8. Дорошенко О.О. Система внутрішнього контролю та її елементи 

як об’єкти дослідження в процесі аудиту фінансово-господарської 
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діяльності бюджетних установ / О.О. Дорошенко // Економічний 

аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу 

Тернопільського національного економічного університету. Вип.4, 

Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 377 с. – С.73-76 

9. Дорошенко О.О. Аудит ефективності виконання бюджетної 
програми: методичний аспект / О.О. Дорошенко // Науковий 

вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 

Спеціальний випуск 29 (частина 1). – Ужгород, 2010, С.317-320 

10. Податковий кодекс України : Кодекс від 02.12.2010 № 2755-

VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
11. Позняковська Н.М. Державний фінансовий контроль : Навч. посіб. 

для самост. вивчення дисципліни / Н.М. Позняковська, Ю.В. 

Головачова. - Рівне:НУВГП,2010. - 175с.  

12. Про вдосконалення проведення аудиту ефективності виконання 

бюджетних програм [Електронний ресурс]: Наказ ГоловКРУ від 

15.12.2005 N 444 - Режим доступу:  

http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0444501-05. 

13. Про затвердження Методики проведення органами  державної 
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