
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП10; 

2. Назва: Державний фінансовий контроль; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 

4. Рівень вищої освіти: або І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Позняковська Н.М., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

� планувати роботу контролера; 

� використовувати моделювання організації контролю при підготовці та його здійсненні; 

� виявити порушення, недоліки, зловживання з допомогою методичних прийомів контролю; 

� оформлювати результати контрольних дій: інвентаризаційні описи, співставні відомості, акти, 

доповідні записки. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, індивідуальна робота (розрахункова робота), 

самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Фінансовий облік 1, 

Фінансовий облік 2, Організація первинного обліку. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Облік у 

бюджетних установах; Аналіз господарської діяльності. 

12. Зміст курсу: Предмет і метод державного фінансового контролю. Організація державного 

фінансового контролю. Контроль грошових коштів та розрахунків. Контроль операцій із запасами. 

Контроль необоротних активів. Контроль доходів і витрат, фінансових результатів підприємства. 

Перевірка стану обліку, звітності, внутрішнього контролю на підприємствах, організаціях, установах. 

Узагальнення матеріалів контролю і підготовка рішень за його результатами. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. – 

К.: МАУП, 2004. – 440 с. 

2. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т. Назарчук О.І. Державний фінансовий 

контроль: ревізія та аудит. – К.: НВП „АВТ”, 2004. – 424 с. 

3. Позняковська Н.М., Головачова Ю.В. Державний фінансовий контроль: Навч. посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2010. – 175 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 18 год. індивідуальної роботи, 69 год. самостійної роботи. Разом – 105 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань, 

підготовка і захист розрахункової роботи.  

16. Мова викладання: українська. 

 
 

Завідувач кафедри                                                                                          І.Д.Лазаришина                             

Розробник опису дисципліни                                                                        Позняковська Н.М 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COURSE DESCRIPTION 

1. Course code: ПП10. 

2. Course title: State Financial Control. 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study: 4. 

6. Semester. 7. 

7. Number of ECTS credits allocated: 3,5. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Nataly Poznyakovska, Ph.D, associate professor, 

department of accounting and audit, The National University of Water Management and Nature Recourses 

Use. 

9. Learning outcomes. 
Project to controller work, model of preparation and realization organization of the control, find 

defects and violations, make out to control results 

10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses, individual test. 
11. Required previous courses: Financial accounting 1, Financial accounting 2, Organization of 

primary accounting. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Accounting of budgets, Analys of 

business activity. 
12. Course content: Object and metod of State Financial Control. The organization of State Financial 

Control. The cash and accounts control. The inventory control. The fixed assets control. The income and 

expenses control. The accounting, financial statements control. The execution control results. 
13. Recommended reading: 

1. Bazas M.F. Metod and organization financial control: Textbook. – K.: MAUP, 2004. – 440 p. 

2. Germanthuc P.K., Stefanjuk I.B., Puban N.I., Alexandrov V.T., Nazarthuk O.I. State Financial Control: 

inspection and audit. Textbook. – K. “AVT”, 2004. – 424 p. 

3. Poznyakovska N.M., Golovachova Y.V. State Financial Control: Textbook. – Rivne: NUWM, 2010. – 175 

p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
18 lectures hours, 18 practical lessons hours, 69 independent work hours. Together - 105 hours.  

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, individual 

research assignments, use of multimedia. 

15. Assessment methods and criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Developer: Nataly Poznyakovska 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


