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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Державний фінансовий
контроль» складена відповідно до освітньої програми підготовки другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна
діяльність (правоохоронна діяльність).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є управлінські рішення та
пов’язані з ними ризики у сфері державного фінансового контролю.
Міждисциплінарні зв’язки: державний фінансовий контроль має
взаємозв’язок з такими дисциплінами як «Адміністративне право», «Аудит»,
«Бухгалтерський облік», «Основи економічної безпеки», «Основи економічної
теорії», «Податкове право», «Правова статистика», «Судова бухгалтерія»,
«Фінансове право» та ін. Знання цих курсів і сформовані при їх вивченні
навички дають можливість оволодіти основними положеннями даної
дисципліни, сформувати вміння та навички практичної діяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Загальна характеристика фінансового контролю.
2. Історичні аспекти становлення та світовий досвід організації
фінансового контролю.
3. Сутність, предмет і метод державного фінансового контролю.
4. Правові основи здійснення державного фінансового контролю як
функції управління в Україні.
5. Правовий статус Рахункової палати України.
6. Контрольні функції Міністерства фінансів України та його органів.
7. Податковий контроль з боку Державної фіскальної служби України.
8. Фінансовий контроль у сфері надання фінансових послуг.
9. Діяльність інших органів влади у сфері фінансового контролю.
10. Участь правоохоронних органів у заходах державного фінансового
контролю.
11. Правові основи здійснення недержавного фінансового контролю в
Україні.
12. Відповідальність у сфері фінансових правовідносин.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Державний фінансовий
контроль» є формування теоретичних знань щодо організаційних основ
здійснення державного фінансового контролю та набуття навичок
практичного використання його методів та прийомів в контрольноревізійному процесі, а також оволодіння прийомами і способами
систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації результатів
контрольних заходів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового
контролю.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Державний фінансовий
контроль» є:
- опанування теоретичних основ державного фінансового контролю,
розуміння його значення, цілей і завдань та тенденції розвитку у сучасних
умовах;

- вивчення правових засад та основних повноважень органів, що здійснюють
державний фінансовий контроль в Україні;
- засвоєння методики проведення інспектування (ревізії) і державного
фінансового аудиту, інших контрольних заходів набуття навичок щодо
застосування методичних прийомів контролю, виконання контрольних дій;
- набуття практичних навичок з організації та планування інспектування і
державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів виконання
комплексу контрольних дій щодо різних об’єктів державного фінансового
контролю;
- набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання
результатів здійснення інспектування (ревізії), державного фінансового
аудиту, інших контрольних заходів в процесі прийняття управлінських
рішень у сфері державних фінансів.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
 історію розвитку державного фінансового контролю в Україні;
 законодавчі акти, нормативно інструктивні документи, що стосуються
організації та проведення державного фінансового контролю;
 об’єкт та суб’єкт державного фінансового контролю;
 організаційні засади здійснення державного фінансового контролю
України;
 принципи та класифікацію державного фінансового контролю;
 методологію, методи та засоби державного фінансового контролю;
 особливості
організації
фінансового
контролю
контролюючими
органами;
 фінансовий контроль виконання державних цільових та бюджетних
програм;
 процедури контролю використання державних коштів;
 державний фінансовий контроль у країнах світового співтовариства;
 стандарти державного фінансового контролю;
 перспективні напрями вдосконалення та розвитку системи фінансового
контролю;
 види правопорушень у сфері публічних фінансів і заходи юридичної
відповідальності за їх вчинення; процедуру їх застосування в процесі
здійснення фінансового контролю;
 заходи спеціальних служб МВС у боротьбі зі злочинами у сфері економіки.
вміти:
 аналізувати й структурувати правові проблеми організації у сфері здійснення
фінансового контролю;
 правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні відносини;
 ухвалювати управлінські рішення для вирішення проблеми правового
регулювання та забезпечувати умови їх реалізації;

 аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань
на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру
державних органів;
 надавати юридичну допомогу щодо захисту інтересів того або іншого
учасника фінансово-контрольних правовідносин;
 розробляти, аналізувати та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові
акти, реалізовувати норми законодавства у сфері здійснення фінансового
контролю;
 аналізувати фінансові акти на предмет їх відповідності основним принципам
та правилам, «читати» їх з точки зору належного виконання завдань і
функцій бюджетних установ і організацій;
 грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативноправову лексику і спеціальну термінологію.
1.4. Форма підсумкового контролю - залік
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної
Інтегральна
компетентність діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень
та/або
здійснення
інновацій
та
характеризується
невизначеністю умов і вимог.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Загальні
ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення
компетентності
ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
(ЗК)
СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано
застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної
діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального
права в професійній діяльності
СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку
особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх
посадових обов’язків
СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють
вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень,
вживати заходи для їх усунення
Спеціальні
СК5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації
(фахові)
в конкретних сферах юридичної діяльності
компетентності
(СК)
СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань
правоохоронної діяльності
СК14. Здатність здійснювати контроль та координацію забезпечення
умов дотримання дозвільної системи та адміністративного
нагляду
СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та
припинення адміністративних і кримінальних правопорушень,
заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним
інтересам людини й держави

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА №1. «Загальна характеристика фінансового контролю».
Соціально-економічна сутність фінансів, фінансової системи та фінансової
діяльності. Контрольна функція фінансів.
Поняття фінансового контролю та принципи його здійснення. Правовий
статус органів, які здійснюють фінансовий контроль в Україні.
Види фінансового контролю та характеристика їх класифікаційних ознак.
Основні методи здійснення фінансового контролю.
Нормативно-правове регулювання фінансового контролю в Україні:
джерела, їх характеристика. Проблеми вдосконалення теорії фінансового
контролю в Україні.
ТЕМА № 2. «Історичні аспекти становлення та світовий досвід організації
фінансового контролю»
Історія розвитку фінансового контролю в Україні: зародження, основні
історичні етапи, тенденції сьогодення.
Місце та завдання фінансового контролю у системі фінансового права
України. Нормативно-правовий аспект державного фінансового контролю.
Порівняльно-правовий аналіз фінансового контролю у зарубіжних
державах та актах міждержавної співпраці.
ТЕМА № 3. «Сутність, предмет і метод державного фінансового
контролю»
Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю. Види та
форми здійснення державного фінансового контролю.
Предмет, об’єкт і метод державного фінансового контролю. Прийоми
контролю.
Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю.
Суб’єкти державного фінансового контролю. Права та обов’язки суб’єктів
контролю.
ТЕМА №4. «Правові основи здійснення державного фінансового
контролю як функції управління в Україні»
Фінансовий контроль як невід’ємна функція державного управління.
Загальна характеристика системи органів державного фінансового контролю.
Фінансово-контрольні повноваження Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України.
Муніципальний фінансовий контроль: контрольні повноваження місцевих
рад і їхніх виконавчих органів, процедура їх реалізації. Місцеві державні
адміністрації, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи як
суб’єкти фінансового контролю.
ТЕМА №5. «Правовий статус Рахункової палати України»
Історичні аспекти розвитку і формування контрольної діяльності
Рахункової палати.
Правові основи організації діяльності Рахункової палати України та її
територіальних представництв.

Методи і напрямки контролю Рахункової палати. Методологічний
інструментарій контрольно-ревізійної діяльності Рахункової палати.
Завдання, функції та повноваження Рахункової палати України.
Повноваження за результатами контрольної діяльності Рахункової палати.
ТЕМА №6. «Контрольні функції Міністерства фінансів України та його
органів»
Повноваження та завдання Міністерства фінансів України у здійсненні
фінансового контролю.
Фінансовий контроль з боку органів Державної аудиторської служби.
Завдання та функції Державної аудиторської служби України. Проведення
інспектування Державною аудиторською службою.
Контрольні функції Державної казначейської служби України.
Повноваження органів Державної казначейської служби України з контролю
дотримання бюджетного законодавства. Види контролю, що здійснюється
органами Державної казначейської служби України.
ТЕМА №7. «Податковий контроль з боку Державної фіскальної служби
України»
Поняття та методи податкового контролю. Облік платників податків.
Контроль за справлянням митних платежів при переміщенні товарів, робіт і
послуг через митний кордон України.
Правовий статус органів Державної фіскальної служби України. Правовий
статус, права та обов’язки органів Державної податкової служби України.
Правовий статус, права та обов’язки органів Державної митної служби України.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів податкового
контролю.
Поняття та види перевірок. Порядок і терміни проведення камеральних
перевірок. Порядок і терміни проведення документальних перевірок. Порядок
проведення фактичних перевірок. Порядок документального оформлення
результатів проведених перевірок.
ТЕМА №8. «Фінансовий контроль у сфері надання фінансових послуг»
Банківський контроль та нагляд. Національний банк України як орган
фінансового контролю. Інспекційні та неінспекційні методи банківського
контролю. Валютний контроль.
Контрольні повноваження Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Порядок здійснення фінансового моніторингу в Україні: рівні, види,
процедура. Правовий статус Державної служби фінансового моніторингу.
Завдання та повноваження Державної служби фінансового моніторингу.
ТЕМА №9. «Діяльність інших органів влади у сфері фінансового
контролю»
Контрольна діяльність Антимонопольного комітету України. Контрольні
функції Фонду державного майна України і його регіональних представництв.
Контроль у сфері соціального страхування.

ТЕМА №10. «Участь правоохоронних органів у заходах державного
фінансового контролю»
Роль і значення правоохоронних органів у здійсненні державного
фінансового контролю. Економічна складова в діяльності Служби безпеки
України.
Підрозділи Національної поліції України, що здійснюють боротьбу зі
злочинами у сфері економіки. Прокурорський нагляд за ефективністю
державного фінансового контролю в Україні.
ТЕМА №11. «Правові основи здійснення недержавного фінансового
контролю в Україні»
Становлення та розвиток інститутів громадського фінансового контролю в
Україні. Аудит як форма незалежного фінансового контролю. Відмінності
аудиту та ревізії фінансово-господарської діяльності.
Сутність аудиторської діяльності. Предмет і об’єкти аудиту. Поняття та
види аудиту. Обов’язковий та ініціативний аудит.
Організаційні основи здійснення аудиторської діяльності. Порядок
атестації аудитора і створення аудиторської фірми. Порядок включення до
Реєстру аудиторів та субєктів аудиторської діяльності.
Права аудиторів та аудиторських фірм. Обов’язки
аудиторів і
аудиторських фірм. Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм.
Аудиторська палата України: її повноваження та функції.
ТЕМА №12. «Відповідальність у сфері фінансових правовідносин»
Фінансово-правова відповідальність серед інших видів юридичної
відповідальності. Поняття та ознаки фінансового правопорушення як підстави
відповідальності у сфері фінансів.
Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства: види, порядок
застосування. Види фінансово-правової відповідальності за порушення
податкового законодавства. Фінансові санкції у вигляді штрафів та пені.
Спеціальні заходи примусу, що застосовуються фінансово-контрольними
органами в процесі реалізації їхньої компетенції. Адміністративна та
кримінальна відповідальність за правопорушення, вчинені у сфері фінансових
правовідносин.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Перелік питань, що виносяться на складання підсумкового контролю
(залік):
1. Контрольна функція фінансів.
2. Поняття фінансового контролю та принципи його здійснення.

3. Види фінансового контролю.
4. Основні методи здійснення фінансового контролю.
5. Правові форми фінансового контролю.
6. Об’єкт, предмет і суб’єкти фінансового контролю.
7. Правові основи здійснення фінансового контролю в Україні.
8. Підстави класифікації фінансового контролю.
9. Функції фінансового контролю.
10. Принципи фінансового контролю.
11. Поняття процесу фінансового контролю.
12. Стадії процесу фінансового контролю.
13. Історія розвитку фінансово-контрольних відносин в Україні.
14. Основні етапи розвитку фінансового контролю в незалежній Україні.
15. Загальна характеристика системи фінансово-контрольних органів.
16. Фінансово-контрольні повноваження Верховної Ради України.
17. Фінансово-контрольні повноваження Президента України.
18. Фінансово-контрольні повноваження Кабінету Міністрів України.
19. Фінансово-контрольні повноваження прокуратури України.
20. Фінансово-контрольні повноваження правоохоронних органів України.
21. Фінансово-контрольні повноваження місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.
22. Правовий статус Рахункової палати, її контрольні повноваження.
23. Порядок здійснення фінансового контролю Рахунковою палатою.
24. Контрольні функції Міністерства фінансів України.
25. Контрольні функції Державної казначейської служби України.
26. Правовий статус Державної аудиторської служби.
27. Порядок проведення інспектування Державною аудиторською службою.
28. Порядок проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних
програм.
29. Порядок проведення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних
установ і суб'єктів господарювання та виконання місцевих бюджетів.
30. Порядок проведення перевірок здійснення державних закупівель.
31. Порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту у системі центрального
органу виконавчої влади в Україні.
32. Організація та повноваження бухгалтерських служб на підприємствах, в
установах та організаціях.
33. Контрольні повноваження органів Державної фіскальної служби України.
34. Поняття та види перевірок органів Державної фіскальної служби України.
35. Порядок і строки проведення камеральних перевірок органами Державної
фіскальної служби України.
36. Порядок та строки проведення документальних планових перевірок органами
Державної фіскальної служби України.
37. Порядок та строки проведення документальних позапланових перевірок
органами Державної фіскальної служби України.
38. Порядок проведення фактичних перевірок органами Державної фіскальної
служби України.
39. Національний банк України як орган державного фінансового контролю.
40. Банківський контроль і нагляд.
41. Валютний контроль.

Муніципальний фінансовий контроль.
Громадський фінансовий контроль.
Недержавний фінансовий контроль: правові засади здійснення.
Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Порядок здійснення фінансового моніторингу в Україні: рівні, види,
процедура.
47. Муніципальний фінансовий контроль: контрольні повноваження місцевих рад
та їхніх виконавчих органів, процедура їх реалізації.
48. Поняття і види аудиту.
49. Аудиторський звіт: його форма і зміст.
50. Порядок призначення та проведення аудиту.
51. Державний контроль за аудиторською діяльністю. Відповідальність аудиторів.
52. Поняття та ознаки фінансового правопорушення.
53. Види порушень бюджетного законодавства та заходи впливу за вчиненні
правопорушення.
54. Заходи впливу за порушення фінансового законодавства: види, порядок
застосування.
55. Особливості фінансово-правової відповідальності.
56. Види фінансово-правових санкцій.
57. Процедура притягнення до фінансово-правової відповідальності порушників
фінансового законодавства.
58. Спеціальні заходи примусу, що застосовуються фінансово-контрольними
органами.
59. Організація фінансового контролю в зарубіжних країнах.
60. Юридична природа міжнародного фінансового контролю.
42.
43.
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45.
46.

