
ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
 Мета курсу ‒ формування аспірантами сукупності знань про теоретичні 

основи державного фінансового контролю, навичок використання та застосування 
нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції контролюючих 
органів, а також практичних вмінь здійснення державного фінансового контролю 
у різних галузях національної економіки. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Правові основи фінансового 
контролю» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
дисципліни «Методологія, організація та технологія проведення наукових 
досліджень в галузі права», вона інтегрується з дисципліною «Теоретичні та 
практичні проблеми приватного права». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність формування системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального правового кругозору; здатність збирати, 
опрацьовувати та аналізувати правові джерела (нормативні акти, доктринальні 
джерела, судову практики); здатність творчо й самостійно застосовувати загальну 
методологію наукових досліджень; здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, формування критичного наукового світогляду, застосування системного 
підходу в наукових дослідженнях на рівні доктора філософії; здатність до пошуку, 
систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки та синтезу інформації з 
різних джерел, володіння на достатньому рівні інформаційно-комунікаційними 
технологіями; здатність продукувати нові ідеї (креативність), обґрунтовувати та 
відстоювати їх; здатність здійснювати розробку проектів правових актів та актів 
тлумачення права, надавати рекомендації щодо їх удосконалення; здатність 
застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи в публічноправових 
дослідженнях; здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 
конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми публічного та 
приватного права в професійній діяльності; здатність аналізувати методологічні 
проблеми публічного та приватного права; здатність демонструвати знання 
інституційних та функціональних характеристик права, доктрини верховенства 
права; здатність професійно тлумачити та застосовувати норми права шляхом 
аналізу світоглядно-методологічних підходів до пізнання державно-правових 
явищ; здатність демонструвати знання базових засад сучасного стану, тенденцій 
розвитку наукових досягнень у сфері публічного та приватного права; здатність 
використовувати позитивний зарубіжний досвід щодо законодавчого 
конструювання податкових норм; здатність виявляти і критично оцінювати 
тенденції розвитку податкового законодавства; здатність до комплексного та 
системного аналізу фінансового права у її організаційному та функціональному 
вимірі; здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, проекти рішень 
та інших документів органів державної влади та місцевого самоврядування, 
надавати експертні висновки стосовно таких актів; здатність самостійно готувати 
проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 
обґрунтованості та вмотивованості; здатність використовувати базові знання в 
галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін; здатність 
використовувати базові уявлення про вітчизняний та закордонний досвід з питань 
організації і методики аудиторської перевірки, проблеми нормативної 



регламентації цих питань та надавати пропозиції з їх вдосконалення; здатність 
використовувати сучасні уявлення про існуючи методики проведення перевірок 
підприємств, адаптувати їх до умов перевірки конкретного клієнта, здатність їх 
критично аналізувати; здатність використовувати правових основ дослідницьких 
робіт і законодавства України в галузі державного аудиту;  здатність аналізувати 
правильність вибору оптимальної організаційної форми здійснення державного 
аудиту за наявних ресурсів; здатність компетентно розробляти документи з 
державного аудиту. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні аспекти щодо формування, реформування та оптимізації 

фінансової системи; теорію фінансового контролю, правові основи його 
здійснення в України; види, форми і методи здійснення фінансового контролю в 
Україні; види правопорушень у сфері публічних фінансів і заходи юридичної 
відповідальності за їх вчинення. 

уміти: прогнозувати напрямки, тенденції розвитку та удосконалення 
фінансового законодавства в Україні, виходячи із принципів та тенденцій 
сучасності; визначити суть правової проблеми 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, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію; 
проводити комплексні дослідження стосовно системи фінансового права з позицій 
доктрини верховенства права; відбирати та аналізувати наукові дослідження 
вчених з проблематики навчальної дисципліни та визначати цінність наукових 
джерел шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами; уміти взаємодіяти у 
рамках навчальної групи при формулюванні та презентації наукових міркувань 
щодо проблематики дисципліни.  

володіти: понятійно-категоріальним апаратом фінансового права. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Державний фінансовий контроль в Україні. Сутність та завдання державного 

фінансового контролю: об’єкт, предмет, види, методи та форми. Правові засади 
фінансового контролю в Україні. Основи функціонування державного 
фінансового контролю: нормативно- правове забезпечення та використання 
досвіду міжнародних інституцій. Фінансові органи держави: суб’єкти державного 
фінансового контролю та державні органи окремих фінансових повноважень. 
Здійснення Державною аудиторською службою України державного фінансового 
контролю: організація, планування, проведення та узагальнення і реалізація 
результатів контролю. Організація та проведення державного фінансового 
контролю рахунковою палатою України.  

Специфічні види фінансового контролю. Механізм державного фінансового 
контролю казначейства України. Державний внутрішній фінансовий контроль в 
Україні: внутрішній аудит та внутрішній контроль. Взаємодія контролюючих 
органів держави. Напрями розвитку та удосконалення системи державного 
фінансового контролю та її окремих складових. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 
90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


