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Мета дисципліни – навчити студентів застосовувати теоретичні знання з

державного фінансового контролю на практиці, 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.

Завданням навчальної дисципліни є 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; 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.

Предмет навчальної дисципліни – принципи організації державного

фінансового контролю та основні аспекти методики проведення контрольних дій

стосовно різних об’єктів і суб’єктів фінансового контролю на різних рівнях

управління державними фінансами.



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

загальних та спеціальних  компетентностей:

• ЗК5. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

• ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

• ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

• СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних

фінансових систем та їх структури.

• СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому

числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

• СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального

регулювання та регулювання фінансового ринку.

• СК7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

• СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та

страхування.

• СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні

рішення.



Програмні результати навчання:
• ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч.

бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання,
фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та
страхування.

• ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та
страхування).

• ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської
справи та страхування.

• ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що
характеризують стан фінансових систем.

• ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

• ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження фінансових процесів.



Перелік тем
Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю.

Тема 2. Основи функціонування державного фінансового контролю:

нормативно - правове забезпечення та використання досвіду міжнародних

інституцій.

Тема 3. Фінансові органи держави: суб’єкти державного фінансового

контролю та державні органи окремих фінансових повноважень.

Тема 4. Здійснення Державною аудиторською службою України державного

фінансового контролю: організація, планування, проведення та узагальнення і

реалізація результатів контролю.

Тема 5. Організація та проведення державного фінансового контролю

рахунковою палатою України.

Тема 6. Механізм державного фінансового контролю казначейства України.

Тема 7. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: внутрішній

аудит та внутрішній контроль.

Тема 8. Взаємодія контролюючих органів держави.

Тема 9. Напрями розвитку та удосконалення системи державного

фінансового контролю та її окремих складових.
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