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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – /07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

3. Назва спеціалізації – Спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Аудит і державний фінансовий контроль 

5. Тип дисципліни – Вибіркова 

6. Код дисципліни – ППВ 6.1 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– Другий 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– Магістр 

9. Курс / рік навчання – Перший 

10. Семестр – Другий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС 

/ годин) 

– 4/ 120 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 44 

 % від загального обсягу – 37 

 лекційні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 41 

 семінарські заняття (годин) – 26 

 % від обсягу аудиторних годин – 59 

 самостійна робота (годин) – 76 

 % від загального обсягу – 63 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 4 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) –  
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 % від загального обсягу –  

 лекційні заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  

 семінарські заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  

 самостійна робота (годин) –  

 % від загального обсягу –  

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ППО 2. Ринок фінансових послуг; 

ППО 4. Бюджетний менеджмент; 

ППО8. Банківський менеджмент. 

 2) супутні дисципліни – ППО 5. Податкове адміністрування; 

ППВ 2.1.  Митне регулювання; 

ППВ 3.1. Управління фінансовими 

ризиками. 

 3) наступні дисципліни –  ППВ 5.1. Управління соціально-

економічною безпекою діяльності; 

ППВ 6.2. Державний фінансовий контроль 

14. Мова вивчення дисципліни – українська 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, 

методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати концептуальні засади застосування технології проведення аудиту та 

державного фінансового контролю різними суб’єктами; 

1.2) називати функції  державного фінансового контролю ; 

1.3) описувати раціональні підходи щодо проведення  державного аудиту та фінансово 

контролю у суб’єктів господарювання; 

1.4) визначати методи проведення контрольних заходів на основі інформаційних 

технологій; 

1.5) пояснювати причини виникнення необхідності проведення аудиту та державного 

фінансового контролю; 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) демонструвати здатність приймати активну участь у процесі розробки та 

впровадження програми проведення аудиту та державного фінансового контролю 

на підприємстві; 

2.2) застосовувати сучасні інформаційні системи в управлінні процесом контролю; 

2.3) розробляти інформаційні технологій для проведення аудиту та контролю; 

2.4) підтримувати належний режим поточного функціонування автоматизованих систем 

внутрішнього контролю; 
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2.5) використовувати інструментальні засоби поєднання процесів контролю та аудиту і 

їх експертної оцінки;  

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, 

застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) виділяти контрольні точки в системі аудиту і контролю; 

3.2) будувати систему стратегічних цілей і показників  для висвітлення мети та завдання 

контрольних заходів; 

3.3) визначати основні складові програми аудиту та державного фінансового контролю; 

3.4) розробляти стратегію проведення аудиту та державного фінансового контролю; 

3.5) обирати відповідно до різних функціональних галузей методи, моделі та алгоритми 

проведення контрольних заходів; 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між 

фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище контролю; 

4.2) діагностувати стан системи внутрішнього аудиту і внутрішнього контролю;  

4.3) визначати цілі і критерії оптимізації аудиту і державного фінансового контролю; 

4.4) виділяти структурні складові системи контролю; 

4.5) порівнювати методи аудиту і контролю;  

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) інтегрувати сучасні підходи в методику проведення аудиту та контролю; 

5.2) пояснювати взаємозв'язок між державним аудитом і державним фінансовим 

контролем; 

5.3) обґрунтовувати рішення щодо вдосконалення процесу контролю і аудиту; 

5.4) узагальнювати методи проведення аудиту і контролю; 

5.5) формувати основні етапи і процедури моделювання контрольних заходів. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) визначати потенціал  аудиту та системи державного фінансового контролю; 

6.2) оцінювати рівень контрольних заходів від проведення аудиту та державного 

фінансово контролю; 

6.3) пояснювати вплив аудиту та державного фінансового контролю на діяльність 

суб’єкта господарювання; 

6.4) встановлювати основні показники ефективності запровадження державного 

фінансового контролю; 

6.5) встановлювати зв'язок між державним аудитом і державним фінансовим контролем; 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти напрями підвищення ефективності та результативності від проведення 

аудиту і державного фінансового контролю; 

7.2) пропонувати методи та інструментальні засоби структурного, функціонального й 

імітаційного моделювання контрольних заходів; 

7.3) генерувати обґрунтовані пропозиції щодо розподілу повноважень між 

працівниками контролюючих органів; 

7.4) розробляти новий інструментарій автоматизації проведення аудиту та контрою; 

7.5) планувати контрольні заходи  на основі глобальних сітьових технологій. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність та завдання державного фінансового контролю: об’єкт, 

предмет, види, методи та форми. 

Поняття, сутність і роль державного фінансового контролю в системі  державного 

регулювання економіки. Предмет та об’єкти державного фінансового контролю. Види, 

методи та форми державного фінансового контролю. Функції державного фінансового 

контролю в системі управління. Мета, завдання та основні складники державного 

фінансового контролю. Принципи організації і здійснення державного фінансового 

контролю. Взаємозв’язок форм державного фінансового контролю. 

Тема 2. Основи функціонування державного фінансового контролю: 

нормативно-правове забезпечення та використання досвіду міжнародних інституцій. 

Законодавче підґрунтя здійснення державного фінансового контролю. Досвід 

міжнародних організацій з питань фінансового контролю та представництво України в 

них. Міжнародна організація вищих контрольних органів – INTOSAI: її роль у розбудові 

та вдосконаленні державного фінансового контролю. Мета та завдання Європейської 

організації вищих органів фінансового контролю – EUROSAI. Пріоритетні напрямки 

співробітництва та рекомендації Вищих органів фінансового контролю держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав. 

Тема 3. Фінансові органи держави: суб’єкти державного фінансового 

контролю та державні органи окремих фінансових повноважень. 

Теоретико-законодавче підґрунтя визначення фінансових інституцій держави 

суб’єктами державного фінансового контролю та державними органами окремих 

фінансових повноважень. Завдання та функції суб’єктів державного фінансового 

контролю (завдання Державної аудиторської служби України, функції контролю 

Рахункової палати України, контроль за дотриманням бюджетного законодавства 

Державною казначейською службою України). Завдання та компетенція державних 

органів окремих фінансових повноважень: органів контролю, стягнення, нагляду, 

управління та регулювання (органи державного фіскального контролю, органи 

банківського регулювання і банківського нагляду, органи повноважні у сфері 

приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління 

об’єктами державної власності і корпоративними правами, органи регулювання ринкової 

діяльності, цільові страхові фонди загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, регуляторні органи фінансового ринку. Фінансові інституції держави – 

некомерційні самоврядні організації. 

Тема 4. Здійснення Державною аудиторською службою України державного 

фінансового контролю: організація, планування, проведення та узагальнення і 

реалізація результатів контролю. 

Етапи становлення Державної аудиторської служби України. Механізм складання і 

затвердження планів контрольно-ревізійної роботи Державної аудиторської служби 

України. Методи проведення Державною аудиторською службою України фінансового 

контролю. Застосування зустрічних звірок. Діяльність органів Державної аудиторської 

служби України у складі ревізійних комісій господарських організацій. Заходи впливу 

Державної аудиторської служби України під час здійснення контролю та за його 

результатами. Моральні принципи професійної діяльності працівників Державної 

аудиторської служби України. 

Тема 5. Організація та проведення державного фінансового контролю 

Рхунковою палатою України. 

Розвиток та формування контрольної діяльності Рахункової палати. Порядок 

організації та методи і напрямки контролю Рахункової палати. Методологічний 

інструментарій контрольно-ревізійної діяльності Рахункової палати. Повноваження за 

результатами контрольної діяльності Рахункової палати. 
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Тема 6. Механізм державного фінансового контролю Казначейства України. 

Загальний механізм контролю Казначейства України. Застосування контрольного 

механізму Казначейством України (контроль у процесі обслуговування державного 

бюджету за видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного 

бюджету та з погашення державного боргу; здійснення контролю під час взяття 

бюджетних зобов’язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих 

бюджетів; контроль у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів; 

зупинення операцій із бюджетними коштами; контроль у сфері закупівель). 

Тема 7. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: внутрішній 

аудит та внутрішній контроль. 

Історичні передумови створення та етапи функціонування внутрішнього 

державного фінансового контролю в Україні. Різновид здійснення внутрішнього 

державного фінансового контролю в Україні та його законодавче підґрунтя (організація та 

проведення внутрішнього аудиту; застосування Стандартів внутрішнього аудиту; 

морально-етичні принципи професійної діяльності працівника підрозділу внутрішнього 

аудиту). Здійснення внутрішнього контролю. 

Тема 8. Взаємодія контролюючих органів держави. 

Взаємодія суб’єктів державного фінансового контролю та державних органів 

окремих фінансових повноважень(співпраця між суб’єктами державного фінансового 

контролю; координація діяльності суб’єктів державного фінансового контролю з 

державними органами окремих фінансових повноважень). Роль правоохоронних органів у 

заходах з державного фінансового контролю та їх взаємодія з суб’єктами державного 

фінансового контролю (законодавче підґрунтя взаємовідносин суб’єктів державного 

фінансового контролю та державного внутрішнього фінансового контролю з 

правоохоронними органами; призначення, організація та проведення взаємодії між 

органом державного фінансового контролю та правоохоронними органами; особливості 

проведення ревізії Державної аудиторської служби України за зверненням 

правоохоронного органу). 

Тема 9. Напрями розвитку та удосконалення системи державного фінансового 

контролю та її окремих складових. 

Визначення напрямів розвитку та удосконалення системи державного фінансового 

контролю. Теоретико-методологічні підходи до вдосконалення системи державного 

фінансового контролю. Концептуальний (стратегічний) розвиток системи державного 

фінансового контролю та її окремих складових (вдосконалення державного фінансового 

контролю як напрям розвитку системи управління державними фінансами; удосконалення 

одного з видів державного фінансового контролю). Законодавчі ініціативи суб’єктів влади 

та державного фінансового контролю щодо удосконалення державного фінансового 

контролю. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1.Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Тема 1. Сутність та 

завдання 

державного 

фінансового 

контролю: об’єкт, 

предмет, види, 

методи та форми. 

13 2 2 - - 9 - - - - - - 

2 Тема 2. Основи 

функціонування 

державного 

фінансового 

контролю: 

нормативно-правове 

забезпечення та 

використання 

досвіду 

міжнародних 

інституцій. 

13 2 2 - - 9 - - - - - - 

3 Тема 3. Фінансові 

органи держави: 

суб’єкти 

державного 

фінансового 

контролю та 

державні органи 

окремих фінансових 

повноважень. 

14 2 4 - - 8 - - - - - - 

4 Тема 4. Здійснення 

Державною 

аудиторською 

службою України 

державного 

фінансового 

контролю: 

організація, 

планування, 

проведення та 

узагальнення і 

реалізація 

результатів 

контролю. 

13 2 4 - - 7 - - - - - - 
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5 Тема 5. Організація 

та проведення 

державного 

фінансового 

контролю 

Рахунковою 

палатою України. 

13 2 2 - - 9 - - - - - - 

6 Тема 6. Механізм 

державного 

фінансового 

контролю 

Казначейства 

України. 

14 2 4 - - 8 - - - - - - 

7 Тема 7. Державний 

внутрішній 

фінансовий 

контроль в Україні: 

внутрішній аудит та 

внутрішній 

контроль. 

14 2 4 - - 8 - - - - - - 

8 Тема 8. Взаємодія 

контролюючих 

органів держави. 

13 2 2 - - 9 - - - - - - 

9 Тема 9. Напрями 

розвитку та 

удосконалення 

системи державного 

фінансового 

контролю та її 

окремих складових. 

13 2 2   9 - - - - - - 

 
Всього годин 120 18 26 - - 76 - - - - - - 

 
 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами 

та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в 

підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених 

тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для 

підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до 

кожної теми.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
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5.  Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- ситуаційні завдання; 

- побудова логічних схем; 

- розрахункові вправи; 

- роздатковий матеріал. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового заліку з 

використанням тестових технологій, у тому числі комп’ютерних.  

Структура екзаменаційного білету включає 10 тестових завдань та задачу.  
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6. Схема нарахування балів 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 

до такої схеми:  
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

   

  

     

 100 балів   

      

       

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

       

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання під 

час лекцій 

 

      

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 25 балів – 

за результатами  навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 

       

20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

    

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в 

навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні джерела 

1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради 

України, 2010. - №50-51. - ст.572. 

2. Податковий кодекс України  від 23 грудня 2010 року // Офіційний вісник 

України. – 2010. 

3. Про рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 року №315/96-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acrada.gov.ua/control 

/main/uk/publish/article/16727066 

4. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua.yil/k64d/ 

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 № 996-ХІV (із змінами). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. 

http://www.zakon.rada.gov.ua.ryjh.th.hth255. 

http://www.acrada.gov.ua/control%20/main/uk/publish/article/16727066
http://www.acrada.gov.ua/control%20/main/uk/publish/article/16727066
http://www.zakon./
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6. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні» від 26.01.93 № 2939-ХІІ (в редакції Закону № 5463-VI від 

16.10.2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www. 

http://www.zakon.rada.gov.ua.laws.show.DUG3.7.hte.ghj hf[eyrjde gfkfne 

7. Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VIII (зі змінами). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 

laws.show.rjdry9kyf/il.tyi67hj7245h. 

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання 

бюджетних коштів, державного і комунального майна» від 15.12.2005 № 3202–IV. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada. gov.ua.paran/737wsrg. 

wrg/wrg7paran/737wsrg.wrg/wrg7. 

9. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 № 2258-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua.35gq35jyr467647fagr 

10. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. — К.: Міжнародна 

федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 1. — 1142 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/attachments/ 

article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf. 

11.  Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. — К.: Міжнародна 

федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 2. — 533 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/attachments/article/ 

1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C2.pdf 

12. Положення про Державну фіскальну службу України : затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF  

13. Положення про Державну казначейську службу України: затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п  

14. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. №455 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2014-п 

15. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2017. 

16. Дікань Л.В. Контроль у бюджетних установах: Підручник. – Х. : ВД «ИНЖЕК», 

2010. 

17. Слободяник Ю. Б. Державний аудит : Навчальний посібник / Ю. Б. Слободяник. 

– Суми : ФОП Наталуха А.С., 2015. – 340 с. 

18. Слободяник Ю. Б. Державний аудит відповідності: міжнародний досвід і 

перспективи реалізації в Україні : монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП 

Наталуха А. С., 2016. – 180 с. 

19. Слободяник Ю. Б. Формування системи державного аудиту в Україні : 

монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А. С., 2014. – 321 с. 

20. Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль: підручник /Чумакова І.Ю., 

Шульга Н.В.; за заг.ред. О.А. Петрик.-К.:КНЕУ, 2013.-412. 

21. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль : навчальний посібник/ А.В. 

Хмельков. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 

http://www.zakon.rada.gov.ua.laws.show.dug3.7.hte.ghj/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada/
http://www.apy.ua/
http://www.apu.com.ua/attachments/
http://www.apy.ua/
http://www.apu.com.ua/attachments/article/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2014-п
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22. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / О. А. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Ун-т банків. справи НБУ. - Київ : 

УБС НБУ, 2014. - 420 с. 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Бак Н. А. Децентралізація в Україні: Бюджетні права, обов’язки та 

відповідальність / Н. А. Бак // Фінанси України. – 2016. - №7. – С. 64-81. 

2. Державний фінансовий контроль : Парадигми розвитку: Монографія/ 

І.Іванова 2010. – 168 с.  

3. Державний фінансовий контроль. Навчальний-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни/ Н.С.Вітвицька, І.Ю.Чумакова, М.М.Коцупатрий, 

М.Т.Фенченко. –КНЕУ, 2003. – 408 с.  

4. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч. Посіб./ Л.В. 

Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий - К.: Центр учбової літератури, 2009.- 424с. 

5. Іванова І.М. Державний фінансовий контроль є парадигми розвитку: монографія 

/ Ірина Іванова. – К. : Академвидав, 2010. – 168 с. 

6. Кириленко О. П. Формування інституційного забезпечення прозорості 

бюджетного процесу в Україні / О. П. Кириленко // Фінанси України. – 2017. - №8. – С. 

80-94. 

7. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. За ред.. Р.Л. Хом’яка, Н.С. Станасюк.- 

Львів: Магнолія 2006, 2011.-315с.  

8. Основи казначейської справи : Навчальний посібник/ І.В.Форкун. – Львів. 

2006. – 516 с.  

9. Кудряшов В. П. Механізм фінансування державного бюджету в умовах 

подолання фіскальних дисбалансів / В. П. Кудряшов // Економіка  України. – 2016. – 

№7(656). – С. 3-19. 

10. Стандарт Рахункової палати “Порядок підготовки і проведення перевірок та 

оформлення їх результатів” від 28.01.2005 р. № 115/10395. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.laws.show. 46uy78juWlg;08/ 

11. Указ Президента “Про деякі заходи з врегулювання підприємницької 

діяльності” від 22.08.2000 р.№ 1011/2000. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.searcy.ligazakon.ua._doc2..nsf,.link.6hs 

12. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник/ 

В.П.Нагребальний.2004. -320 с. 

13. Фінансово-господарський контроль : навчальний посібник / Л. В. Дікань. - 

К. : Знання, 2010. 

14. Юшко С. В. Спеціальний фонд у складі доходів державного бюджету 

України: особливості формування та використання / С. В. Юшко // Фінанси України. – 

2017. - №4. – С. 22-41.  
 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://ukrstat.gov.ua 

2. http://kompmp.rada.gov.ua 

3. http://www.km.ukrstat.gov.ua 

4.  http://www.kmu.gov.ua 

5.  http://www.amc.gov.ua 

6.  http://www.me.gov.ua 

7.  http://chairman-lytvyn.rada.gov.ua 

8.  http://budget.rada.gov.ua/ 

9.  http://kno.rada.gov.ua 

10.http:// www.rada.gov.ua 

11.http://www.president.gov.ua 

12.http://sts.gov.ua 

http://www.zakon.rada.gov.ua.laws.show/
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Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування __29 ____cічня_________ 2019 року, протокол № _7_. 

Завідувач кафедри _____________________ В. П. Синчак 

___  ____________________  2019 року  

 

Декан факультету управління та економіки _______________ 

Т.В.Терещенко 

____  _____________ 2019 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету ___ _________ 2019 року, 

протокол № ___. 

Голова методичної ради _________________ І. Б. Ковтун 

____ _________________ 2019 року  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг робочої програми – 0,63 ум.др.арк. 
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