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1.  Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей 
щодо організації державного фінансового контролю та його методології, практичних 
навичок здійснення перевірок фінансово – господарської діяльності підприємств, 
організацій. 
   2. Завдання: ознайомлення з теоретичними основами державного фінансового 
контролю; дослідження нормативно-правового забезпечення державного 
фінансового контролю; дослідження методики проведення Державною 
аудиторською службою фінансового аудиту; ознайомлення з порядком роботи 
Державної аудиторської служби; ознайомлення з порядком організації та 
проведення державного фінансового контролю Рахунковою палатою України; 
дослідження взаємодії контролюючих органів в Україні; дослідження порядку 
узагальнення результатів державного фінансового аудиту. 
   3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:   
знання теоретичних основ державного фінансового контролю та його задач і 

тенденцій розвитку у сучасних умовах господарювання; 
знання законодавчо – нормативних документів, які регламентують порядок 

організації та проведення державного фінансового контролю; 
знання методологічних принципів державного фінансового контролю; 
знання порядку функціонування Державної аудиторської служби; 
розуміння прав, обов’язків і відповідальності державний аудиторів; 
розуміння повноважень та функцій контролюючих органів, що здійснюють 

інспектування і державний фінансовий аудит на різних рівнях управління 
державними фінансами; 

розуміння етапів і стадій основних контрольних заходів з урахуванням 
поставлених завдань щодо різних об’єктів і форм державного фінансового 
контролю; 

розуміння методів проведення контрольних заходів різними суб’єктами 
державного фінансового контролю; 

розуміння порядку систематизації та узагальнення матеріалів контролю. 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати принципи та стандарти державного аудиту; 
уміння планувати державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів 

господарювання; 



уміння виявити і розрізнити порушення в процесі перевірки господарських 
операцій на підприємстві; 

 уміння ефективно організувати процес державного аудиту фінансової 
звітності; 

 уміння обирати оптимальні методи, способи та прийоми здійснення перевірок 
і організувати їх виконання; 

 уміння складати робочі і підсумкові документи за результатами перевірки 
діяльності підприємства; 

 уміння об’єктивно оцінювати та аналізувати інформацію, отриману за 
результатами проведення контрольних заходів; 

 уміння компетентно розробляти документи з державного аудиту; 
 уміння опрацювати результати перевірки за допомогою сучасних 

комп’ютерних програм; 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Сутність та організація державного фінансового 

контролю 
Тема 1. Теоретичні основи державного фінансового контролю (аудиту) 
Тема 2. Основи функціонування державного фінансового контролю: 

нормативно-правове забезпечення та використання досвіду міжнародних інституцій 
Тема 3. Суб’єкти державного фінансового контролю та державні органи 

окремих фінансових повноважень 
Тема 4. Державна аудиторська служба України як суб’єкт державного 

фінансового контролю 
Змістовий модуль 2. Методика проведення державного фінансового 

контролю на підприємстві та узагальнення його результатів 
Тема 5. Здійснення Державною аудиторською службою України державного 

фінансового контролю: організація, планування, проведення та узагальнення і 
реалізація результатів контролю 

Тема 6. Організація та проведення державного фінансового контролю 
Рахунковою палатою України 

Тема 7. Механізм державного фінансового контролю казначейства України 
Тема 8. Взаємодія контролюючих органів держави 
5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т. 

 
 
 

  
 


