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Силабус навчальної дисципліни  

«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»  
  

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку  

Семестр  Осінній семестр  

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  
3 кредити/90 годин  

Мова викладання  Українська   

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Комплекс експертно-аналітичних, перевірочних та інших форм 

контрольних заходів, що забезпечують достовірну інформацію про 

використання об’єктами контролю фінансових ресурсів, майна, інших 

матеріальних активів, спрямованих на виявлення та запобігання 

відхиленням, що перешкоджають законному та ефективному 

використанню бюджетних коштів і майна.  

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета)  
Фінансовий контроль є обов’язковим атрибутом економіки будьякої 

країни, так як спрямований на дотримання законності, фінансової 

дисципліни, запобігання фінансовим правопорушенням під час 

мобілізації, розподілу та використання централізованих та 

децентралізованих фондів, коштів для виконання завдань і функцій 

держави й ефективного соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів 

фінансових відносин. Незважаючи на значну кількість органів державного 

фінансового контролю, учасники фінансових відносин нерідко 

припускаються порушень, які негативно впливають на стан державних 

фінансів. Серед таких порушень можна виокремити нецільове та/або 

неефективне використання бюджетних коштів, ухилення (свідоме і 

несвідоме) від виконання податкових зобов'язань, неподання (або 

несвоєчасне подання, або неправильне складання) фінансової звітності, 

знищення документації тощо.  



Чому можна навчитися  

(результати навчання)  
- вивчення теоретичних основ державного фінансового контролю та 

з’ясування його значення, задач і тенденцій розвитку у сучасних умовах 

господарювання;  

- засвоєння нормативно-правової бази, що регламентує діяльність 

органів державного фінансового контролю в Україні;  

- отримання правильного розуміння щодо повноважень та функцій 

контролюючих органів, що здійснюють інспектування і державний 

фінансовий аудит на різних рівнях управління державними фінансами;  

- засвоєння змісту етапів і стадій основних контрольних заходів та 

набуття навичок щодо їх планування і виконання з урахуванням 

поставлених завдань щодо різних об’єктів і форм державного фінансового 

контролю;  

- з’ясування основних аспектів організації і методики проведення 

контрольних заходів різними суб’єктами державного фінансового 

контролю;  

 

 - оволодіння навичками щодо обов’язкових елементів оформлення 

результатів проведення контрольних заходів, систематизації та 

узагальнення матеріалів контролю, складання робочої і підсумкової 

документації;  

- вміння об’єктивно оцінювати та аналізувати інформацію, 

отриману за результатами проведення контрольних заходів, готувати 

висновки та рекомендації для прийняття рішень за наслідками 

проведення цих заходів, здійснювати нагляд за їх виконанням при 

виявленні недоліків і порушень;  

- оволодіння навичками щодо основних напрямів проведення 

контрольних заходів стосовно різних питань фінансовогосподарської 

діяльності об’єктів контролю.  



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Володіти теоретичними основами державного фінансового контролю; 

застосовувати законодавчо – нормативні документи, які регламентують 

порядок організації та проведення державного фінансового контролю; 

використовувати методологічні принципи державного фінансового 

контролю; знати порядок функціонування Державної аудиторської 

служби; освоїти права, обов’язки і відповідальності державних аудиторів; 

знати повноваження та функції контролюючих органів, що здійснюють 

інспектування і державний фінансовий аудит на різних рівнях управління 

державними фінансами етапів і стадій основних контрольних заходів з 

урахуванням поставлених завдань щодо різних об’єктів і форм 

державного фінансового контролю; застосувати методи проведення 

контрольних заходів різними суб’єктами державного фінансового 

контролю; застосовувати порядок систематизації та узагальнення 

матеріалів контролю; уміти використовувати принципи та стандарти 

державного аудиту; планувати державний фінансовий аудит діяльності 

суб’єктів господарювання; виявити і розрізнити порушення в процесі 

перевірки господарських операцій на підприємстві; ефективно 

організувати процес державного аудиту фінансової звітності; обирати 

оптимальні методи, способи та прийоми здійснення перевірок і 

організувати їх виконання; складати робочі і підсумкові документи за 

результатами перевірки діяльності підприємства; об’єктивно оцінювати та 

аналізувати інформацію, отриману за результатами проведення 

контрольних заходів; компетентно розробляти документи з державного 

аудиту; опрацьовувати результати перевірки за допомогою сучасних 

комп’ютерних програм.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Сутність та завдання державного фінансового 

контролю: об’єкт, предмет, види, методи та форми. Основи 

функціонування державного фінансового контролю: нормативноправове 

забезпечення та використання досвіду міжнародних інституцій. Фінансові 

органи держави: суб’єкти державного фінансового контролю та державні 

органи окремих фінансових повноважень. Здійснення Державною 

аудиторською службою України державного фінансового контролю: 

організація, планування, проведення та узагальнення і реалізація 

результатів контролю. Організація та проведення державного фінансового 

контролю рахунковою палатою України. Механізм державного 

фінансового контролю казначейства України. Державний внутрішній 

фінансовий контроль в Україні: внутрішній аудит та внутрішній контроль. 

Взаємодія контролюючих органів держави. Напрями розвитку та 

удосконалення системи державного фінансового контролю та її окремих 

складових.  

Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття.  

 

 Методи навчання: Лекції-бесіди, проблемні лекції, лекціївізуалізації; 

семінар-диспут; семінар з використанням евристичної бесіди, практико-

орієнтоване навчання.  

Форми навчання: опитування щодо знання теоретичного матеріалу, 

проведення тестування, рішення практичних ситуаційних задач, розробка 

та презентація кейсів, самостійна робота, контрольні заходи.  

Пререквізити  Загальнотеоретичні, загальноекономічні та фахові знання, отримані на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.  



Пореквізити  Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані під час 

написання  кваліфікаційної магістерської роботи та в майбутній 

професійній діяльності здобувачів.  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

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

підручник/ МОН МС України, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. Вадима Гетьмана». – Київ: КНЕУ, 2013. – 412 

с.  
Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий 

контроль: навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 

424 c.  

Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль: навчальний 

посібник/Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 

Київ: Імекс-ЛТД, 2007. – 304 с.  
Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т. Державний 

фінансовий контроль: ревізія та аудит. Інтегрований навчально-

атестаційний комплекс: посібник. – Київ: АВТ, 2004. –424 с.   

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Навчальний процес з даної дисципліни потребує використання 

мультимедійної, відео- і звуковідтворювальної, проекційної апаратури, а 

також опрацювання лекційного матеріалу в бібліотечному фонді НАУ  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  
Диференційований залік  

Кафедра  Обліку та аудиту  

Факультет  Економіки та бізнес-адміністрування  

Викладач(і)   

  
  

ПІБ Бондаренко Ольга Михайлівна  

Посада: доцент  

Вчений ступінь: к.е.н.  
 Фото за 

бажанням  
Профайл викладача:   
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user= 

mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJs N-

F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdbkr1Q 

Dye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yE 

qid7dBBDdAU- 
6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY  
Тел.: 066-681-81-10  
E-mail: bondarenko_olga_@ukr.net  

Робоче місце: Факультет економіки та 

бізнесадміністрування, кафедра обліку та аудиту.  

  

  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  
Вивчення організаційних засад проведення роботи з 

державнофінансового контролю, його правового та інформаційного 

забезпечення та набуття методичних навичок щодо здійснення 

контрольних процедур.  
В процесі проведення аудиторних занять використовуються методи 

активного навчання: розгляд проблемних ситуацій, вирішення 

ситуаційних завдань, робота у малих групах. Під час проведення 

практичних занять студенти виконують за певними  

 

  

 методиками вирішення типових задач, пов’язаних з їх подальшою 

професійною діяльністю.  

Лінк на дисципліну  У розробці для Google Classroom  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316605&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=247696&lang=uk-UA
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdbkr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdbkr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdbkr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdbkr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY

