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ДИСЦИПЛІНА  
«СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ» 

 
Анотація. Дисципліна «Система державного фінансового контролю» є вибірковою 
компонентою освітньо-наукової програми. Вивчення дисципліни передбачає набуття 
аспірантами спеціальних компетентностей, забезпечує їх професійний розвиток та 
розуміння теоретичних і практичних проблем системи державного фінансового 
контролю. Дисципліна спрямована на здобуття глибинних знань щодо організації, 
методології та методики здійснення державного фінансового контролю у різних 
сферах економіки України з урахуванням останніх освітніх світових досягнень, вміння 
формувати та перевіряти гіпотези, використовувати нормативно-правові акти і наявні 
літературні джерела з питань державного фінансового контролю та його 
регулювання. Від організації цілісної системи державного фінансового контролю 
залежить ефективність здійснення державної фінансової політики. 
Мета навчальної дисципліни: Формування знань щодо побудови на основі 
світового досвіду цілісної та адекватної системи фінансового контролю з 
урахуванням наукових засад загальної теорії контролю та організаційно-методичних 
основ державного фінансового контролю за управлінням державними (місцевими) 
ресурсами та їх використанням органами державної влади і місцевого 
самоврядування та суб'єктами господарювання, з'ясування концептуальних основ 
професійної етики працівників органів фінансового контролю, створення та розвиток 
єдиного законодавчого фундаменту та унормування функцій органів контролю з 
чітким розподілом відповідних повноважень між ними. 
Попередні вимоги: 
Знати: фінанси, бухгалтерський облік, національні та міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності у публічному (державному) секторі, 
теоретичні основи реалізації економічної діяльності суб’єктів господарювання, 
принципи та механізми здійснення господарської діяльності. 
Вміти: застосовувати нормативно-правові документи щодо державного фінансового 
контролю, проводити аналітичні дослідження. 
Змістовні модулі:  

 Організаціно-методологічні засади здійснення державного фінансового 
контролю в Україні; 

 Державний фінансовий контроль в системі центральних органів виконавчої 
влади. 

Мова викладання: українська 

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: 2 рік навчання, ДВА 2.19. 
Кількість кредитів: 4. 
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 
24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 
2 години – консультація), 96 годин самостійна робота. 
Викладач: Фещенко Євгенія Аркадіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та 
аудиту економічного факультету.  
Інформація про викладача: 
https://econom.knu.ua/departments/accounting_and_audit/staff/feshenko/ 
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