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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Фінансовий контроль: теорія та методологія» як навчальна дисципліна дає 

можливість майбутнім докторам філософії сформувати та розширити їх знання щодо 

організаційних та методологічних напрямів функціонування фінансового  аудиту, як 

форми  державного фінансового контролю; діючої практики  контролю відповідно до 

об'єкта дослідження та внесення пропозицій щодо його  удосконалення. 

Вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий контроль: теорія та методологія» 

сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки фахівців, формуванню у них 

навичок в організації перевірки органами державного фінансового контролю та державного 

фінансового аудиту; оцінки ефективність проведеного фінансового контролю та 

фінансового аудиту; виявленні порушень, зловживань та недоліків при здійсненні 

фінансового контролю та фінансового аудиту; оформленні результатів перевірки 

контролюючими органами;  формуванні стратегічних векторів розвитку та реформування 

державного фінансового контролю; розробці рекомендації підвищення ефективності 

здійснення державного фінансового контролю. 
Метою вивчення дисципліни - сформувати науковий  підхід  щодо удосконалення 

та оптимізації організаційних та методологічних напрямів проведення фінансового 

контролю з урахуванням міжнародного досвіду і реалізація їх відповідно до обраного  

об’єкту дослідження. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 
Години 
(лекції/ 

практичні) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюв

ання 

Тема 1. 

Сутність, 

функції, 

класифікація, 

завдання, 

принципи 

державного 

фінансового 

контролю 

2/2 

Вивчити поняття та значення 

державного фінансового контролю. 

Мета, завдання та функції 

державного фінансового контролю. 

Класифікація державного 

фінансового контролю. Знати 

принципи державного фінансового 

контролю. Об’єкти та суб’єкти 

державного фінансового контролю. 

 

Виконання 

завдань, здача 

практичної 

роботи в 

elearn – згідно 

з Журналом 

оцінювання в 

elearn; 

Самостійна 

робота - 

згідно з 

Журналом 

оцінювання в 

elearn 

 

7 

Тема 2. 

Еволюція 

розвитку 

державного 

фінансового 

контролю: 

історичні 

етапи, 

тенденції 

сьогодення   

2/2 

Вивчити характеристику основних 

етапів розвитку державного 

фінансового контролю. Розвиток 

державного фінансового контролю у 

Княжу добу. Розвиток державного 

фінансового контролю у період 

Гетьманщини. Розвиток державного 

фінансового контролю у період 

Відродження національної 

державності. Розвиток державного 

фінансового контролю у незалежній 

Україні. 

Знати історичні етапи розвитку 

державного фінансового контролю. 

Виконання 

завдань, здача 

практичної 

роботи в 

elearn – згідно 

з Журналом 

оцінювання в 

elearn; 

Самостійна 

робота - 

згідно з 

Журналом 

оцінювання в 

elearn 

 

7 

Тема 3. Місце 

та завдання 

фінансового 

контролю у 

системі 

фінансового 

права України   

2/2 

Знати сутність і роль фінансового 

контролю у системі фінансового 

права в Україні. Правове 

регулювання фінансового контролю. 

Розуміти основні завдання 

фінансового контролю у системі 

фінансового права. Вивчити правове 

регулювання фінансового контролю. 

Виконання 

завдань, здача 

практичної 

роботи в 

elearn – згідно 

з Журналом 

оцінювання в 

elearn; 

Самостійна 

робота - 

згідно з 

Журналом 

оцінювання в 

elearn 

8 

Тема 4. 

Порівняльно-

правовий 

механізм 

державного 

2/4 

Знати та розуміти особливості 

здійснення державного фінансового 

контролю у США. Правове 

регулювання державного 

фінансового контролю у Франції. 

Органи державного фінансового 

Виконання 

завдань, здача 

практичної 

роботи в 

elearn – згідно 

з Журналом 

8 



фінансового 

контролю 

контролю у Великобританії. 

Особливості здійснення державного 

фінансового контролю у Російській 

Федерації. 

 

оцінювання в 

elearn; 

Самостійна 

робота - 

згідно з 

Журналом 

оцінювання в 

elearn 

 

Тема 5. 

Зарубіжний 

досвід 

організації 

державного 

фінансового 

контролю та 

можливість 

його 

використання 

в Україні 

2/4 

Вивчити особливості організації 

контрольно-ревізійної роботи у 

зарубіжних країнах. 

Розуміти роль Міжнародної 

організації вищих органів 

фінансового контролю (INTOSAI) у 

організації державного фінансового 

контролю на міжнародній арені. 

Значення Лімської Декларації та її 

вплив на формування моделей 

державного фінансового контролю 

країн світу.  

Знати світовий досвід 

запровадження та використання 

аудиту ефективності у діяльності 

вищих органів фінансового 

контролю.  

Виконання 

завдань, здача 

практичної 

роботи в 

elearn – згідно 

з Журналом 

оцінювання в 

elearn; 

Самостійна 

робота - 

згідно з 

Журналом 

оцінювання в 

elearn 

 

8 

Тема 6. 

Форми і 

методи 

державного 

фінансового 

контролю 

2/4 

Розглянути характеристику 

механізму державного фінансового 

контролю;  порівняльну 

характеристику фінансового аудиту 

й аудиту адміністративної 

діяльності. 

Знати та розуміти сутність методів 

державного фінансового контролю. 

Поняття та значення форм 

державного фінансового контролю. 

Порівняльна характеристика 

фінансового контролю та аудиту 

ефективності.  

Розуміти підходи до оцінки 

ефективності використання 

бюджетних коштів.  

Виконання 

завдань, здача 

практичної 

роботи в 

elearn – згідно 

з Журналом 

оцінювання в 

elearn; 

Самостійна 

робота - 

згідно з 

Журналом 

оцінювання в 

elearn 

 

8 

Тема 7. 

Організаційні 

засади 

проведення  

контролю 

4/4 

 

Знати сутність системи державного 

фінансового контролю. 

Характеристика концепції створення 

єдиної системи державного 

фінансового контролю. Вивчити 

зарубіжний досвід організації 

державного фінансового контролю. 

Склад єдиної системи державного 

фінансового контролю.  

 

 

 

Виконання 

завдань, здача 

практичної 

роботи в 

elearn – згідно 

з Журналом 

оцінювання в 

elearn; 

Самостійна 

робота - 

згідно з 

Журналом 

оцінювання в 

elearn 

8 



Тема 8. 

Розвиток 

законодавчог

о та 

нормативного 

забезпечення 

державного 

фінансового 

контролю 

2/4 

Вивчити характеристику Лімської 

декларації про керівні принципи 

фінансового контролю. 

Знати та розуміти нормативно-

правове забезпечення державного 

фінансового контролю.  

 

 

 

 

 

 

 

Виконання 

завдань, здача 

практичної 

роботи в 

elearn – згідно 

з Журналом 

оцінювання в 

elearn; 

Самостійна 

робота - 

згідно з 

Журналом 

оцінювання в 

elearn 

 

8 

Тема 9. 

Концепція 

державного 

фінансового 

аудиту 

2/4 Знати та розуміти вимоги до 

створення ефективно діючої системи 

державного фінансового контролю в 

Україні. 

Вивчити етапи та зміст 

реформування системи державного 

фінансового контролю в Україні. 

Головні напрями розвитку та 

вдосконалення системи державного 

фінансового контролю в Україні.  

Знати різновиди державного 

фінансового аудиту. Етапи та стадії 

державного фінансового аудиту. 

Процедури державного фінансового 

аудиту. Модель трирівневої системи 

державного фінансового контролю в 

державному управлінні. 

Виконання 

завдань, здача 

практичної 

роботи в 

elearn – згідно 

з Журналом 

оцінювання в 

elearn; 

Самостійна 

робота - 

згідно з 

Журналом 

оцінювання в 

elearn 

 

8 

Самостійна робота 100 

Проміжна атестація - 

Всього за семестр 70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

  



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати, 

презентації  та наукові доповіді повинні мати коректні текстові 

посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


