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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: є надання студентам
знань з теорії та практики контрольно-ревізійної діяльності в бюджетних установах.
2. Заплановані результати навчання: засвоєння студентами теоретичних основ контролю в
бюджетних установах, оволодіння знаннями з конкретних форм організації перевірок та вивчення
сучасних методів та спеціальних прийомів контролю.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні принципи організації контролю в бюджетних установах; нормативно-правову базу, що
регламентує діяльність Державної аудиторської служби України; нормативно-правова база, що
регламентує діяльність бюджетних установ; методику здійснення перевірки кошторисів та планів
асигнувань як найважливіших документів бюджетної установи; методику здійснення контролю оплати
праці в бюджетних установах; методику здійснення контролю розрахунків установи з бюджетом та
державними фондами з податків та платежів; методику здійснення контролю розрахунків бюджетної
установи з дебіторами та кредиторами;
вміти:
організовувати контрольно-ревізійну роботу; відбирати найбільш сучасні й ефективні форми, способи
й методи контролю під час організації контрольно-ревізійного процесу; збирати зовнішню та внутрішню,
первинну і вторинну інформацію про об'єкти контролю існуючими методами; на основі контрольноревізійних дій створювати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень; складати Програму
та робочі плани ревізії; будувати календарні графіки проведення ревізії; складати за наслідками ревізії
акти та розрахунки фінансових санкцій за порушення чинного законодавства; аналізувати причини
порушень чинного законодавства; вносити пропозиції щодо реалізації матеріалів ревізії; розробляти
заходи щодо впровадження більш ефективних форм організації та проведення ревізій.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Іспит.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях
навчальної дисципліни «Контроль в бюджетних установах» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
к.е.н., Малахов В.А., доцент кафедри обліку та оподаткування.

