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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 
1.1. 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. 

13 2 2 - - 9 - - - - - - 
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4 Тема 4. Здійснення 

Державною 

аудиторською 

службою України 

державного 

фінансового 

контролю: 

організація, 

планування, 

проведення та 

узагальнення і 

реалізація 

результатів 

контролю. 

13 2 4 - - 7 - - - - - - 

5 Тема 5. Організація 

та проведення 

державного 

фінансового 

контролю 

Рахунковою 

палатою України. 

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

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 - - - - - - 
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1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

 Змістовий модуль 1  

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

предмет, види, методи та форми. 

2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Сутність та завдання фінансового контролю. 

Предмет та об’єкти фінансового контролю. 

Види, форми та методи фінансового контролю. 

 

2. Основи функціонування державного фінансового контролю: 

нормативно-правове забезпечення та використання досвіду 

міжнародних інституцій. 

2 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

 Законодавче підґрунтя здійснення фінансового контролю. 

Досвід міжнародних організацій з питань фінансового контролю та 

представництво України в них. 

Функції фінансового контролю.  

 

3. Фінансові органи держави: суб’єкти державного фінансового 

контролю та державні органи окремих фінансових повноважень. 

2 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Органи державного фінансового контролю. 

Органи банківського регулювання та банківського нагляду. 

Завдання та функції суб’єктів державного фінансового контролю. 

 

4. Здійснення Державною аудиторською службою України державного 

фінансового контролю: організація, планування, проведення та 

узагальнення і реалізація результатів контролю. 

2 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

Сутність державного аудиту публічних фінансів як форма 

фінансового контролю. 

Розвиток системи державного аудиту публічних фінансів на засадах 

стандартизації. 

Організаційно-правові  положення проведення державного 

зовнішнього фінансового аудиту. 

 

5. Організація та проведення державного фінансового контролю 

Рахунковою палатою України. 

2 

5.1. 

5.2. 

 

5.3. 

Розвиток та формування контрольної діяльності Рахункової палати. 

Порядок організації та методи і напрямки контрольно-ревізійної 

діяльності Рахункової палати. 

Повноваження та результати контрольної діяльності Рахункової 

палати. 

 

6. Механізм державного фінансового контролю Казначейства України. 2 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Загальний механізм контролю Казначейства України. 

Контроль в процесі обслуговування державного бюджету. 

Контроль в процесі обслуговування місцевих бюджетів. 

 

7. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: внутрішній 

аудит та внутрішній контроль. 

2 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

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. 

 

8. Взаємодія контролюючих органів держави. 2 
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1.3. Семінарські заняття 

 

1.3.1. Теми та питання семінарських занять і методичні рекомендації до їх 

опрацювання 

 

Семінарське заняття 1  

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

предмет, види, методи та форми. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Функції державного фінансового контролю в системі управління.  

1.2. Мета, завдання та основні складники державного фінансового контролю.  

1.3. Принципи організації і здійснення державного фінансового контролю.  

1.4. Взаємозв’язок форм державного фінансового контролю. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі та розв’язування задач за  темою 

заняття. 

Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із них. 

Варіант 1. 

1. За характером взаємовідносин суб’єкта та об’єкта державний фінансовий 

контроль поділяється на: 

а)документальний і фактичний; 

б)зовнішній, внутрішній; 

в)внутрішньогосподарський, відомчий; 

г) аудит та ревізії 

… 

10. Форма фінансового контролю, яку застосовують в органах виконавчої влади при 

перевірці показників звітності - це: 

а)камеральна перевірка; 

б)службове розслідування; 

в)фінансова експертиза; 

г) слідство  

Варіант 2. 

1. Залежно від організаційних ознак виділяють ревізії: 

а)відомчі, позавідомчі; 

8.1. 

 

8.2. 

 

8.3. 

Взаємодія суб’єктів державного фінансового контролю та державних 

органів окремих фінансових повноважень. 

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. 

 

9. Напрями розвитку та удосконалення системи державного 

фінансового контролю та її окремих складових. 

2 

9.1. 

 

9.2. 

 

9.3. 

Визначення напрямів розвитку та удосконалення системи 

державного фінансового контролю. 

Підходи до вдосконалення системи державного фінансового 

контролю. 

Вдосконалення державного фінансового контролю як напрям 

розвитку системи управління державними фінансами. 

 

 Усього 18 
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б)планові, позапланові; 

в)камеральні, тематичні; 

г) немає правильної відповіді 

… 

10. Предметом державного фінансового контролю є: 

а)органи виконавчої влади; 

б)способи та прийоми контролю; 

в)фінансово-господарська діяльність підконтрольних об’єктів; 

г) контрольні заходи 

Завдання 1.  

Використовуючи бухгалтерську фінансову звітність конкретного підприємства, 

проведіть камеральну перевірку цієї звітності і складіть відповідні документи. 

Завдання 2.  

Використовуючи бухгалтерську фінансову звітність конкретного підприємства 

перевірте взаємозв’язок показників Балансу (Звіт про фінансовий стан), Звіту про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів та Звіту 

про власний капітал. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:  поняття, сутність, роль, державний фінансовий контроль, система,  

держава, регулювання, економіка, предмет, об’єкт, види, методи, форми,   функція, 

система управління, принципи організації, взаємозв’язок форм. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми слухачеві магістратури необхідно особливу увагу зосередити на таких 

питаннях:  

- історія розвитку фінансового контролю; 

- класифікація фінансового контролю; 

- планування організація та проведення контролю; 

- інформаційно-технічне забезпечення контролю. 

 

Семінарське заняття 2  

Тема 2. Основи функціонування державного фінансового контролю: нормативно-

правове забезпечення та використання досвіду міжнародних інституцій. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. 1.Законодавче підґрунтя здійснення державного фінансового контролю.  

1.2.Досвід міжнародних організацій з питань фінансового контролю та 

представництво України в них.  

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

розбудові та вдосконаленні державного фінансового контролю.  

1.4.Мета та завдання Європейської організації вищих органів фінансового 

контролю – EUROSAI.  

1.5.Пріоритетні напрямки співробітництва та рекомендації Вищих органів 

фінансового контролю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі та розв’язування задач за  темою 

заняття. 

Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із них. 

Варіант 1. 

1.Головним органом суб’єктів ДФК, які здійснюють внутрішній фінансовий 

контроль є: 

а)Рахункова Палата України; 
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б)ДАС України; 

в)Президент; 

г) Державна фіскальна служба України 

… 

10. Вищим органом ДФК в Україні є: 

а)ДАС України; 

б)Рахункова Палата; 

в)Міністерство доходів і зборів України; 

г) НБУ 

Варіант 2. 

1. Контроль за доходами та видатками державного бюджету здійснює: 

а)Міністерство доходів і зборів України; 

б)Рахункова Палата України; 

в)ДАС України; 

г) Президент України 

… 

10. Голова Рахункової Палати призначається терміном на: 

а)5 років; 

б)7 років; 

в)3 роки; 

г) 1 рік  

Завдання 1.  
Працівника підприємства обласного центру було відряджено 16.03.2018 до селища 

міського типу цієї області на 10 днів. Оскільки населений пункт, куди було направлено 

працівника, розташований недалеко від міста, працівник міг на ніч повертатися додому. 

Проте, у зв’язку з виробничою необхідністю, він був вимушений залишатися у пункті 

відрядження протягом 3 ночей. За 7 днів бухгалтерія підприємства виплатила добові у 

половинному розмірі, за 3 дні - у повному. 

Чи правомірні дії бухгалтера? Дані операції відобразіть на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: законодавство,  підґрунтя, державний фінансовий контроль, держава, 

міжнародні організації, роль, завдання, Міжнародна організація вищих контрольних 

органів – INTOSAI, Європейська організація вищих органів фінансового контролю – 

EUROSAI., напрямок, пріоритет, рекомендації. 

.З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми слухачеві магістратури необхідно особливу увагу зосередити на таких 

питаннях:  

-  Бюджетний кодекс України;  
-  Податковий кодекс України;   
-  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання 

бюджетних коштів, державного і комунального майна; 
-  Закон України «Про рахункову палату»; 
-  Положення про «Державну казначейську службу України»; 
-  Положення про «Державну службу фінансового моніторингу України»; 
-  Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 

  

Семінарське заняття 3-4 
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Тема 3. Фінансові органи держави: суб’єкти державного фінансового контролю та 

державні органи окремих фінансових повноважень. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1.Теоретико-законодавче підґрунтя визначення фінансових інституцій держави 

суб’єктами державного фінансового контролю та державними органами окремих 

фінансових повноважень.  

1.2.Завдання та функції суб’єктів державного фінансового контролю.  

1.3.Завдання та компетенція державних органів окремих фінансових повноважень: 

органів контролю, стягнення, нагляду, управління та регулювання 

1.3.1. Органи державного фіскального контролю. 

1.3.2. Органи банківського регулювання і банківського нагляду. 

1.3.3.Органи повноважні у сфері приватизації, оренди, використання та 

відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності і 

корпоративними правами. 

1.3.4. Органи регулювання ринкової діяльності. 

1.3.5. Цільові страхові фонди загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

1.3.6.Ррегуляторні органи фінансового ринку.  

1.4.Фінансові інституції держави – некомерційні самоврядні організації. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі та розв’язування задач за  темою 

заняття. 

Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із них. 

Варіант 1. 

1. Що не відноситься до елементів системи ДФК? 

а)принципи контролю;     

б)функції контролю; 

в)предмет контролю;      

г) метод контролю. 

… 

10. Які із зазначених завдань є завданнями ДФК, що вирішуються на мікрорівні? 

а)недопущення діяльності, що монополізує ринки; 

б)дотримання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 

в)недопущення діяльності, яка провокує платіжну кризу; 

г) недопущення діяльності, яка містить значні соціальні загрози. 

Варіант 2. 

1. Що відноситься до елементів системи ДФК? 

а)мета контролю; 

б)функції контролю; 

в)види контролю; 

г) метод контролю. 

… 

10. Які із зазначених завдань є завданнями ДФК, що вирішуються на макрорівні? 

а)недопущення нецільового використання фінансових ресурсів, отриманих за пільгами з 

оподаткування; 

б)дотримання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 

в)недопущення діяльності, яка провокує платіжну кризу; 

г) дотримання соціальних гарантій. 

Завдання 1.  
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Вартість придбаних підзвітними особами канцтоварів належить до витрат збуту з 

одночасним включенням до складу валових витрат і відображається в обліку записом:                      

Дт 93  Кт 372. Чи правомірна дана операція? Які нормативні акти порушені? 

Завдання 2.  
Потрібно визначити найменування тих методичних прийомів, які дозволили 

контролюючій особі виявити факти матеріальної й інтелектуальної підробки документів, 

неправильного або неповного оформлення документів. 

 Факти зловживань: 

1. Документи, заповнені ручним способом при загальній комплексній автоматизації 

бухгалтерського обліку. 

2. Звичайна накладна на відпустку товарно-матеріальних цінностей завірена 

печаткою. 

3. Частина касових ордерів за певний місяць підписана не директором, а менеджером 

по рекламі, який не мав таких повноважень. 

4. Бухгалтер вступив у змову з касиром і завищив підсумок до видачі готівки по 

платіжній відомості, а касир, що фактично видав позначеним у цій відомості 

особам меншу суму, списав по касі завищену, після чого учасники змови розділили 

між собою зайво списану різницю. 

5. Повне або часткове недооприбуткування товарно-матеріальних цінностей, 

отриманих від іншої сторони, що брала участь у господарській операції. 

6. У ПАТ «Пивзавод» установлене створення значних неврахованих резервів пивних 

пляшок і факт «неврахованої» реалізації цих «надлишків». 

7. Товари, що надійшли від постачальника, не в повному обсязі відображені  в 

бухгалтерському обліку. 

8. Невідповідність реквізитів підприємства на печаті і на податковій накладній. 

9. Включення у відомість на видачу заробітної плати прізвища працівника, що був 

прийнятий лише в наступному місяці. 

10. Записи в авансовому звіті не відповідають записам наданих виправдувальних 

документів. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: підґрунтя, фінансові інституції,  держава,  суб’єкти державного 

фінансового контролю, державні органами окремих фінансових повноважень, функції, 

суб’єкти державного фінансового контролю, завдання, контроль, бюджет, законодавство, 

компетенція,  стягнення, нагляду, управління, регулювання, органи державного 

фіскального контролю, органи банківського регулювання, банківського нагляду, 

приватизація, оренда, державне майна, ринкова діяльність, цільові страхові фонди 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, регуляторні органи 

фінансового ринку, некомерційні самоврядні організації. 

 З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми слухачеві магістратури варто особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- Державна податкова інспекція; 

- Державна фінансова інспекція; 

- Національний банк України; 

- Служба фінансового моніторингу. 

 

Семінарське заняття 5-6 

Тема 4. Здійснення Державною аудиторською службою України державного 

фінансового контролю: організація, планування, проведення та узагальнення і 

реалізація результатів контролю  
Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Етапи становлення Державної аудиторської служби України.  
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1.2. Механізм складання і затвердження планів контрольно-ревізійної роботи 

Державної аудиторської служби України. 

1.3.  Методи проведення Державною аудиторською службою України фінансового 

контролю.  

1.4. Застосування зустрічних звірок. 

1.5. Діяльність органів Державної аудиторської служби України у складі ревізійних 

комісій господарських організацій.  

1.6. Заходи впливу Державної аудиторської служби України під час здійснення 

контролю та за його результатами.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі та розв’язування задач за  темою 

заняття. 

Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із них. 

Варіант 1.  
1.Вибрати, що не є напрямом ревізії місцевих бюджетів? 

а)ревізія бюджету основного рівня території; 

б)ревізія використання бюджетних коштів, державного (комунального) майна 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів; 

в)аудит ефективності використання коштів бюджету території; 

г) аналіз формування та виконання зведеного бюджету території. 

…  

10. Що із зазначеного не відноситься до етапів аудиту виконання бюджетних 

програм? 

а)підготовка до аудиту;           

б)підготовка програми аудиту;  

в)проведення аудиту;          

г) реалізація результатів аудиту. 

Варіант 2. 

1. Вибрати визначення аудиту відповідності, що здійснюється підрозділом 

внутрішнього аудиту: 

а)оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, 

контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним 

майном;  

б)оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього 

контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних 

планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх 

виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових 

функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно 

впливають на виконання функцій і завдань установи; 

в)оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної 

звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;  

г) засвідчення фінансової відповідальності підконтрольних організацій, усього 

державного апарату. 

…  

10. Які із зазначених принципів є принципами професійної етики працівника 

підрозділу внутрішнього аудиту? 

а)сумлінність і конфіденційність;                        

б)незалежність та об’єктивність; 

в)професійна компетентність;                              

г) незалежність і технічні стандарти. 

Завдання 1.  
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Під час несподіваної перевірки каси аудитором виявлено: а)надлишок грошових 

коштів у сумі 300 грн, б)нестачу грошових коштів у сумі 250 грн. Відобразіть дані 

операції у бухгалтерських записах. Які порушення допущені, як їх виправити? 

Завдання 2.  
Робітник відбув у відрядження по Україні 05.05.2016, повернувся з відрядження 

10.05.2016. Перед поїздкою отримав під звіт 900 грн, авансовий звіт здав 15.05.2016 на 

суму 890 грн. Документи на проїзд і проживання не надано, невикористана сума не 

повернута до каси підприємства. Чи правильно підрахована сума авансового звіту. Які 

допущені порушення, як їх виправити? 

Завдання 3  
Під час перевірки виявлено, що бухгалтерія державногопідприємства видачу 

форменого одягу в експлуатацію обліковує списанням його вартості з балансового 

рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” з віднесенням її на балансовий 

рахунок 84 “Інші операційні витрати”. Щомісяця списують 1/12 їх вартості на 

експлуатаційні витрати, тобто у дебет рахунку 84, із занесенням до валових витрат 

звітного періоду. Наказом керівника № 2 від 03.01.2018р.  передбачено встановлення на 

поточний 2019р. метод нарахування зносу щодо малоцінних і швидкозношуваних 

предметів (МШП), виходячи із строку їх служби (строк служби для форменого одягу 

становить 15 місяців). Чи правильно на підприємстві обліковують МШП та нараховують 

знос? 

Завдання 4.  
Інвентаризацією виявлена недостача товару на суму 120 грн, яка була утримана із 

заробітної плати комірника (1000 грн) і відображена в обліку записом: Дт 661  Кт 375. 

Після цього із залишкової  суми заробітної плати було здійснено утримання до 

обов’язкових фондів. Чи правомірна дана операція? Які порушення допущені, як їх 

виправити? 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:  Державна аудиторської служби України, механізм, затвердження, 

план,  контрольно-ревізійна робота,  методи, фінансовий контроль, зустрічна звірка, 

ревізійна комісія,  господарські організації, заходи впливу, моральні принципи, 

професійна діяльність, працівник. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми слухачеві магістратури варто особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- етапи становлення Державної аудиторської служби України; 

- розвиток та формування діяльності Державної аудиторської служби України; 

- повноваження та методи контролю Державної аудиторської служби України. 

 

Семінарське заняття 7 

Тема 5. Організація та проведення державного фінансового контролю Рахунковою 

палатою України. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1.Розвиток та формування контрольної діяльності Рахункової палати.  

1.2.Порядок організації та методи і напрямки контролю Рахункової палати.  

1.3.Методологічний інструментарій контрольно-ревізійної діяльності Рахункової 

палати.  

1.4.Повноваження за результатами контрольної діяльності Рахункової палати. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі та розв’язування задач за  темою 

заняття. 

Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із них. 
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Варіант 1. 

1. За допомогою якої контрольної процедури перевіряється достовірність окремих 

показників звіту щодо виконання паспорту бюджетної програми у разі застосування 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі? 

а)шляхом порівняння з даними зведеної фінансової звітності; 

б)шляхом порівняння з даними звіту про виконання кошторису за загальним фондом; 

в)шляхом порівняння з даними звіту про виконання кошторису за спеціальним фондом; 

г) шляхом арифметичних перерахунків показників. 

…  

10. Вибрати, якому із указаних органів не надано повноважень щодо здійснення 

ДФК? 

а)Державна фінансова інспекція України; 

б)Національний банк України; 

в)Аудиторська палата України; 

г) Державна казначейська служба України. 

Варіант 2. 

1. Як називається форма контролю, при якій вивчаються окремі сторони діяльності 

підконтрольного об’єкта: 

а)тематична перевірка;              

 б)аудит;                    

в)слідство;                                 

г) ревізія. 

…  

10. За допомогою якої контрольної процедури перевіряється достовірність 

окремих показників звіту щодо виконання паспорту бюджетної програми у разі 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі? 

а)шляхом порівняння з даними зведеної фінансової звітності; 

б)шляхом порівняння з даними звіту про виконання кошторису за загальним фондом; 

в)шляхом порівняння з даними звіту про виконання кошторису за спеціальним фондом; 

г) шляхом арифметичних перерахунків показників. 

Завдання 1.  
Складіть порівняльну характеристику основних завдань та функцій Рахункової 

палати України та Державної фінансової інспекції при здійсненні державного контролю. 

Результати оформіть у вигляді таблиці. 

 

Завдання 2.  
Державний контролер ма таку інформацію про фінансові показники бюджетної 

установи за звітний рік: 

- залишок коштів на початок року – 65000 грн; 

- залишок коштів на кінець року – 50000 грн; 

- одержане фінансування за звітний період – 100000 грн. 

Розрахувати суму касових витрат за звітний період. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: розвиток, формування, діяльність,  Рахункова палата України, 

методи, напрямки, контроль, методологічний інструментарій, контрольно-ревізійна 

діяльність, повноваження. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми слухачеві магістратури необхідно особливу увагу зосередити на таких 

питаннях:  

- етапи становлення Рахунковою палатою України; 
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- повноваження та методи контролю Рахунковою палатою України; 

- розвиток та формування контрольної діяльності Рахунковою палатою України. 

   

Семінарське заняття 8-9  

Тема 6. Механізм державного фінансового контролю Казначейства України. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1.Застосування контрольного механізму Казначейством України: 

1.1.1. Контроль у процесі обслуговування державного бюджету за 

видатками. 

1.1.2. Контроль за операціями з надання кредитів за рахунок коштів 

державного бюджету. 

1.1.3. Контроль за  погашення державного боргу. 

1.2. Здійснення контролю під час взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками і 

одержувачами коштів державного бюджету. 

1.3. Контроль за  бюджетними зобов’язаннями розпорядників та одержувачів 

коштів місцевих бюджетів. 

1.4. Контроль у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

1.5. Зупинення операцій із бюджетними коштами. 

1.6. Контроль у сфері закупівель. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі та розв’язування задач за  темою заняття. 

Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із них. 

Варіант 1. 

1. Бюджетний  запиту - це: 

а)сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного 

результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів 

відповідно до покладених на нього функцій; 

б)документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить 

пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних 

для його діяльності на наступні бюджетні періоди; 

в)документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, 

відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики відповідно 

до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України 

(рішенням про місцевий бюджет). 

… 

10. Яким із указаних органів надано повноваження щодо здійснення зовнішнього 

ДФК? 

а)Державна фінансова інспекція України; 

б)Державна податкова служба України; 

в)Рахункова палата України; 

г) Державна казначейська служба України. 

Варіант 2. 

1.Забезпечення обліку та складання звітності всіх надходжень державного бюджету 

України – це функція: 

аДАС України; 

б)Державного казначейства; 

в)Державної податкової інспекції України; 

г) Рахункової Палати. 

…  

10. Перевірка дотримання вимог щодо внесення виправлень у первинні документи 

здійснюється методом: 
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а)візуальної перевірки; 

б)нормативної перевірки; 

в)арифметичної перевірки; 

г) формальної перевірки; 

Завдання 1.  
Оцініть рівень виконання бюджетної програми «Екологія» за наступними даними: 

- обсяг фінансування бюджетної програми 52703 грн; 

- відповідно до паспорта бюджетної програми рівень виконання показників продукту 

дорівнює 52608 грн, показник ефективності – 5137 грн, показників якості – 100%; 

- згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми рівень 

виконання показників продукту становить 42404 грн, показник ефективності – 5137 грн, 

показник якості – 90%. 

Відповідь обґрунтуйте. 

Завдання 2.  
Визначите документи, необхідні для підтвердження порушень по зазначених 

операціях: 

№ 

п/п 
Перелік порушень 

Підтверджуються 

документами 

 

1 Нестачі або надлишки сировини, матеріалів, МШП.  

2 Перевитрати сировини, будівельних матеріалів   

3 Неправильне списання природних втрат  

4 Приписки й завищення розцінок у документах на 

оплату праці 

 

5 Перевитрати фонду заробітної плати (оплати праці)  

6 Порушення штатної дисципліни  

7 Нестача або надлишок готівки в касі  

8 Порушення або зловживання по касових операціях  

9 Підробки в документах  

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: механізм, контроль, Казначейська служба  України, процес 

обслуговування, державний бюджет, видатки, місцевий бюджет, надання кредитів, кредит,  

зобов’язання, державний бог, кошти, державні закупівлі. . 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми слухачеві магістратури доцільно особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- сутність бюджетного обліку; 

- особливості контрольної роботи в системі Казначейства; 

- функції Казначейства України; 

- Державний бюджет України; 

- структура бюджетної системи; 

- Міністерство фінансів України. 

 

Семінарське заняття 10 -11 

Тема 7. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: внутрішній 

аудит та внутрішній контроль. 

Питання для усного опитування та дискусії 
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 1.1.Історичні передумови функціонування внутрішнього державного фінансового 

контролю в Україні.  

 1.2. Організація та проведення внутрішнього аудиту. 

 1.3. Застосування Стандартів внутрішнього аудиту. 

 1.4. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника підрозділу 

внутрішнього аудиту.  

 1.5.Здійснення внутрішнього контролю. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі та розв’язування задач за  темою заняття. 

Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із них. 

Варіант 1. 

1.Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і 

бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку – це 

а)аудит ефективності; 

б)фінансовий аудит; 

в)аудит відповідності; 

г) внутрішній аудит. 

… 

 10.Принцип об’єктивності внутрішнього контролю полягає у: 

а)дотримання вимог законодавства; 

б)отримання повної та достовірної інформації; 

в)завчасне здійснення заходів контролю; 

г) розподіл обов’язків між керівництвом установи усіх рівнів та працівниками. 

Варіант 2. 

 1. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту зобов’язані: 

а)дотримуватися вимог стандартів внутрішнього аудиту; 

б)вживати відповідні заходи реагування за результатами проведення внутрішніх аудитів; 

в)створювати належні умови для проведення внутрішнього аудиту шляхом затвердження 

планів та підписання звітів; 

г) визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного 

аудиторського завдання. 

… 

 10. Зібрана та задокументована надійна та компетентна інформація, яку 

використовує працівник підрозділу внутрішнього аудиту з метою обґрунтування 

висновків за результатами внутрішнього аудиту – це 

а)аудиторський доказ; 

б)програма аудиту; 

в)об’єкт внутрішнього аудиту; 

г) внутрішній аудит. 

Завдання 1. 

У результаті ревізії виявлено, що сума статутного капіталу становить 1000000 грн. 

У рахунок вкладу до статутного капіталу підприємства троє співвласників внесли до 

державної реєстрації: 1-й учасник – 450000 грн грошовими коштами, 2-й учасник – 100000 

грн виробничими запасами, 3-й учасник – 100000 грн основними засобами. Як 

відображено дану операцію у бухгалтерських записах підприємства? Чи правильно 

сформований статутний капітал підприємства? 

Завдання 2. 
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Під час ревізії виявлено, що за статутом розмір статутного капіталу товариства з 

обмеженою відповідальністю становить 10375000 грн. У Головній книзі відображено 

залишок на рахунку 46 станом на 01.01.2010  на суму 150000 грн. Пояснити суму залишку 

із 46-го рахунку. 

Завдання 3. 

Скласти методику проведення ревізії окремих видів активів підприємства: 

основних засобів; нематеріальних активів; матеріальних цінностей; готової продукції; 

незавершеного виробництва; грошових коштів. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: етапи, державний фінансовий контроль, передумови, історія, 

контроль, держава, організація, внутрішній аудит, аудит, стандарт, принципи, працівник, 

підрозділ.. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми слухачеві магістратури доцільно особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- мета і завдання контролю статутної діяльності і фінансового стану підприємства; 

- джерела інформації для внутрішнього контролю; 

- юридичного статусу підприємства та правомірність  його функціонування; 

- оцінка обґрунтованості і доцільності отримання коштів цільового фінансування і 

цільових надходжень; 

- послідовність перевірки використання коштів цільового фінансування за 

призначенням, типові порушення, які можуть бути виявлені при цьому; 

- джерела інформації для проведення внутрішнього аудиту.  

 

Семінарське заняття 12  

Тема 8. Взаємодія контролюючих органів держави. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Співпраця між суб’єктами державного фінансового контролю. 

1.2. Законодавче підґрунтя взаємовідносин суб’єктів державного фінансового 

контролю та державного внутрішнього фінансового контролю з правоохоронними 

органами. 

1.3. Призначення, організація та проведення взаємодії між органом державного 

фінансового контролю та правоохоронними органами. 

1.4. Особливості проведення ревізії Державної аудиторської служби України за 

зверненням правоохоронного органу. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі та розв’язування задач за  темою заняття. 

Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із них. 

Варіант 1. 

1.Інспектування проводиться у формі: 

а)ревізії; 

б)аудиту; 

в)моніторингу; 

г) перевірки 

… 

10. Рішення щодо включення ревізії за зверненням правоохоронного органу до 

плану роботи приймається: 

а)керівником  Головку; 

б)керівником правоохоронного органу; 

в)керівником об’єкта контролю; 

г) правильна відповідь відсутня 
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Варіант 2. 

1.Сукупність способів і методичних прийомів фінансового контролю – це: 

а)тема контрольного заходу; 

б)зміст контрольного заходу; 

в)план контрольного заходу; 

г) метод контрольного заходу 

… 

10. Позапланова ревізія не може проводитися: 

а)частіше одного разу на квартал; 

б)частіше одного разу на рік; 

в)частіше одного разу на місяць; 

г) частіше одного разу у півроку 

Завдання1. 

У звітному році місцевий бюджет затверджено в сумі 138000 грн. 

Заплановано: податкових надходжень – 75000грн; неподаткових надходжень – 

35000грн; видатків за спеціальним фондом – 25000грн. 

Фактично виконано: податкових надходжень – 730000грн; неподаткових надходжень 

– 38000 грн; видатків за спеціальним фондом – 27000 грн. 

Необхідно проаналізувати виконання доходів місцевого бюджету за звітний рік. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: взаємодія, суб’єкт державного фінансового контролю, державні 

органи контролю, фінансові повноваження, співпраця, координація діяльності, 

законодавче підґрунтя, правоохоронні органи, ревізія, контроль. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми слухачеві магістратури доцільно особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- морально-етичні цінності інституту контрою; 

- критерії оцінювання підсумкового контролю; 

- професійна етика  працівників державного фінансового контролю; 

- права, обов’язки та відповідальність працівників правоохоронних органів при 

проведенні державного фінансового контролю; 

- система співпраці органів державного фінансового контролю.   

 

Семінарське заняття 13  

Тема 9. Напрями розвитку та удосконалення системи державного фінансового 

контролю та її окремих складових. 

Питання для усного опитування та дискусії 

 1.1.Концептуальний (стратегічний) розвиток системи державного фінансового 

контролю та її окремих складових 

 1.2.Вдосконалення державного фінансового контролю як напрям розвитку 

системи управління державними фінансами. 

 1.3. Удосконалення видів державного фінансового контролю. 

 1.4. Законодавчі ініціативи суб’єктів влади та державного фінансового контролю 

щодо удосконалення державного фінансового контролю. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання письмових завдань у тестовій формі та розв’язування задач за  темою заняття. 

Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із них. 

Варіант 1. 

1.Назвіть принципи здійснення державного фінансового контролю: 

а)законність; 
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б)стратегічна спрямованість та неупередженість; 

в)конкретність; 

г)гласність. 

… 

10.Назвіть методичні прийоми фактичного контролю: 

а)Інвентаризація; 

б)контрольні заміри; 

в)спостереження; 

г)нормативно-правова перевірка. 

Варіант 2. 

1.Назвіть методичні прийоми документального контролю: 

а)нормативно- правова перевірка; 

б)зустрічна перевірка документів; 

в)інвентаризація; 

г)спостереження. 

… 

10.З якими державними органами співпрацює Національний банк України? 

а)Кабінет Міністрів України; 

б)Міністерство фінансів України; 

в)Верховна рада України; 

г)Президент України. 

 

Завдання 1. 

Визначити фактичні витрати бюджетної організації за звітний рік, якщо відомо: 

- касові витрати становлять 44000 грн; 

- кредиторська заборгованість – 5900 грн і 5000 грн на початок та кінець року 

відповідно; 

- дебіторська заборгованість на початок року 3000 грн; 

- залишок запасів на початок року – 2850 грн.  

Проаналізувати відхилення між фінансовими показниками. 

Завдання 2. 

Під час оцінювання бюджетної програми визначено, що фактично результативні 

показники становлять: показник продукту – 700 од., показник якості – 98%. Заплановано 

ж було: показник продукту – 754 од., показник якості – 100%. Обсяг виділеного 

фінансування – 200000 грн. 

Оцініть рівень досягнення результативних показників, ефективність виконання 

програми, зробіть відповідні висновки. 
 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: удосконалення, системи державного фінансового контролю, підхід, 

вдосконалення, напрям розвитку,види контролю, законодавчі ініціативи, суб’єкт влади, 

держава, розвиток, управління. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми слухачеві магістратури доцільно особливу увагу зосередити на таких питаннях:  

- децентралізація бюджетної системи; 

- програмно-цільовий метод бюджетування; 

- стратегічний аудит; 

- аудит ефективності. 
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1.4. Самостійна робота студентів  
Самостійна робота слухачів магістратури є однією з форм оволодіння матеріалом із 

навчальної дисципліни «Аудит і державний фінансовий контроль». Виконання 

самостійної роботи дозволяє слухачам магістратури розвивати самостійне мислення, 

поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички в проведенні 

фінансового контролю.  

Самостійна робота із навчальної дисципліни «Аудит і державний фінансовий 

контроль» складається з двох окремих завдань: письмових робіт по 9 темах та одного 

індивідуального завдання, обраного за темою наукової роботи. Письмова робота та 

індивідуальне завдання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи 

навчальним планом.  

Слухачі магістратури виконують письмову роботу та індивідуальне завдання 

самостійно з одержанням необхідних консультацій від науково-педагогічного працівника 

протягом семестру. Форма контролю – перевірка письмових робіт та заслуховування 

доповіді  за темою наукової роботи. Питання письмової роботи виносяться на 

підсумковий семестровий контроль.  

 

1.4.1. Теми та питання самостійних робіт, завдання та методичні рекомендації 

до їх виконання 

 

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

предмет, види, методи та форми. 

Питання для самостійної роботи 

1. Методичні прийоми фактичного контролю. 

2.Методичні прийоми документального контролю. 

 Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи і на підставі її вивчення 

розкрити сутність фактичного контролю. Згрупувати чинники, що впливають на прийоми 

проведення фактичного контролю, охарактеризувати їх вплив на прийняття управлінських 

рішень в управлінню грошовими  потоками.  

Опрацювати наукові літературні  джерела, в яких розглядаються проблеми 

проведення документального контролю. На підставі опрацьованої літератури виокремити 

дискусійні питання, пов’язані з особливостями застосування прийомів проведення 

документального контролю у різних суб’єктів господарювання. Показати їх роль і місце в 

системі фінансового контролю.   

 

Тема 2. Основи функціонування державного фінансового контролю: нормативно-

правове забезпечення та використання досвіду міжнародних інституцій. 

Питання для самостійної роботи 

1. Права, обов’язки і відповідальність працівників державного фінансового 

контролю. 

Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи і на підставі її вивчення 

згрупувати права та обов’язки працівників державного фінансового контролю. 

Проаналізувати відповідальність посадових осіб органів державного фінансового 

контролю. Дослідити слабкі сторони уникнення відповідальності працівників державного 

фінансового контролю  

 

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

та державні органи окремих фінансових повноважень. 

Питання для самостійної роботи 
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1. Розробити план ревізійної роботи органу державного фінансового контрою: 

структура, зміст, порядок складання плану.  

 Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи і на підставі її вивчення 

сформувати мету та завдання ревізійної роботи. Проаналізувати структуру та зміст плану 

ревізійної роботи. Дослідити складові та порядок складання плину ревізійної роботи.  

 

Тема 4. Здійснення Державною аудиторською службою України державного 

фінансового контролю: організація, планування, проведення та узагальнення і 

реалізація результатів контролю 

Питання для самостійної роботи 

1.Принципи професійної діяльності працівників Державної аудиторської служби 

України. 

 Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи і на підставі її вивчення 

охарактеризувати професійну діяльність працівників Державної аудиторської служби. 

Показати роль і призначення Державної аудиторської служби України в системі 

державного фінансового контролю.  Охарактеризувати моральні принципи професійної 

діяльності працівників контролюючих органів. 

 

Тема 5. Організація та проведення державного фінансового контролю 

Рахунковою палатою України. 

Питання для самостійної роботи 

1. Ефективність виконання місцевих бюджетів по загальному та спеціальному 

фондах. 

 Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи і на підставі її вивчення 

розкрити зміст етапів визначення результатів виконання місцевого бюджету. Показати 

особливості закриття рахунків головними управліннями Держказначейства. 

Охарактеризувати рахунки, що використовуються для обліку операцій за результатом 

виконання місцевих бюджетів. 

 

Тема 6. Механізм державного фінансового контролю Казначейства України. 

Питання для самостійної роботи 

1. Касове виконання бюджету.  

2. Організація та регулювання міжбюджетних потоків. 

 Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати літературу за темою самостійної роботи і на підставі її вивчення 

розкрити сутність казначейського обслуговування бюджетних коштів. Посилаючись на 

зарубіжний досвід, навести організацію світових систем касового виконання бюджету. 

Охарактеризувати діяльність органів державної казначейської служби в касовому 

виконанні бюджету. Обґрунтувати необхідність і розкрити зміст Єдиного казначейського 

рахунку та його інформаційне і функціональне призначення. 

Проаналізувати літературні джерела за темою самостійної роботи та засвоїти і 

охарактеризувати організацію та регулювання міжбюджетних потоків. Розкрити суть 

міжбюджетних відносин і міжбюджетних потоків. Дати визначення вхідним і вихідним 

бюджетним потокам, показати особливості їх формування. Охарактеризувати види 

міжбюджетних трансфертів і показати їх роль в регулюванні міжбюджетних потоків.    

 

Тема 7. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: внутрішній 

аудит та внутрішній контроль. 
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Питання для самостійної роботи 

1. Система внутрішнього контролю на підприємстві. 

Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 

вивчення розкрити сутність та завдання системи внутрішнього контролю на підприємстві. 

Дослідити об’єкти внутрішнього контролю. Показати особливості проведення 

внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.  

 

Тема 8. Взаємодія контролюючих органів держави. 

Питання для самостійної роботи 

1.    Світовий досвід взаємодії контролюючих органів держави. 

 Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 

вивчення розкрити зміст, мету, завдання, види та організацію взаємодії контролюючих 

органів різних держав світу.  Показати особливості проведення державного контролю в 

різних країнах (США, Німеччина, Білорусія, Китай). 

 

Тема 9. Напрями розвитку та удосконалення системи державного фінансового 

контролю та її окремих складових. 

Питання для самостійної роботи 

1.  Система контролю в об’єднаних територіальних громадах. 

Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

Опрацювати рекомендовану літературу до теми самостійної роботи і на підставі її 

вивчення розкрити зміст, тему та завдання контролю в об’єднаних територіальних 

громада. Визначити об’єкти контролю та дослідити механізм проведення контрольних 

заходів. Розкрити  зміст попереднього і поточного контролю в об’єднаних територіальних 

громадах, що реалізується у світовій практиці. Показати тенденції в децентралізації 

бюджетного контролю. 

 

1.5. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) слухача магістратури денної 

форми навчання за тематикою навчальної дисципліни «Аудит і державний фінансовий 

контроль» виконується у вигляді наукової роботи у межах годин, відведених для 

самостійної роботи. 

 

1.5.1. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання 
Тема наукової роботи обирається слухачем магістратури добровільно з наведеного 

нижче переліку та закріплюється за ним науково-педагогічним працівником на початку 

семестру. Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження певної 

проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат 

власного пошуку та обґрунтовані висновки. Підготовка ІНДЗ у такій формі передбачає: 

 підбір та опрацювання літератури за темою наукової роботи; 

 складання плану наукової роботи (вступ, перший розділ – розкриття 

теоретичних аспектів проблеми, другий розділ – аналіз фактичних та статистичних даних, 

третій розділ -  розробка напрямів удосконалення питань досліджуваної тематики, 

висновки, список використаної літератури та інформаційних джерел); 

 виклад основних ідей та пропозицій авторів; 

 презентація та захист ІНДЗ відбувається під час проведення консультацій з 

навчальної дисципліни (виступ до 8 хвилин).  

Форма контролю – перевірка правильності виконання ІНДЗ із врахуванням 

самостійності, творчості, правильності розрахунків і вмінням захистити результати 

дослідження. Захист (до 8 хвилин) за темою наукової роботи відбувається під час 
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проведення консультацій з навчальної дисципліни «Аудит і державний фінансовий 

контроль».  

Доопрацьована наукова робота, що виконана за обраною темою, може бути заслухана 

на студентському науково-дослідному гуртку та подана на конкурс студентських 

наукових робіт з дотриманням установлених вимог. Результати наукової роботи можуть 

публікуватись у вітчизняному чи закордонному науковому виданні у формі статті, 

доповідатись на міжнародній, закордонній, всеукраїнській чи університетській 

конференціях з публікацією або без публікації тез, за що слухачі магістратури одержують 

додаткові бали. 

 
1.5.2. Теми наукових робіт 

1. Публічні фінансові ресурси як об’єкт фінансово контролю. 

2. Основні історичні етапи встановлення аудиту державних фінансів  

3. Принципи державного аудиту публічних фінансів. 

4. Види державного аудиту публічних фінансів. 

5. Стандарти проведення державного аудиту публічних фінансів. 

6. Вимоги до вищих органів фінансового контролю та державних аудиторів. 

7. Структура висновків і звітів державного аудитора. 

8. Державні цільові програми як об’єкт аудиту ефективності. 

9. Правові засади проведення аудиту виконання бюджетних програм. 

10. Порядок проведення моніторингу оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм. 

11. Аудиторський звіт про ефективність виконання бюджетних програм та 

реалізація його результатів. 

12. Оцінка ризику та аудиторська вибірка. 

13. Аудиторські процедури при здійсненні державного фінансового аудиту. 

14. Звіт державного аудитора. 

15. Програма проведення державного фінансового аудиту. 

16. Етапи проведення зовнішнього фінансового аудиту. 

17. Підприємницька діяльність як об’єкт державного фінансового аудиту суб’єктів 

господарювання. 

18. Організація проведення державного фінансового аудиту суб’єктів державного 

сектора економіки. 

19. Планування державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання. 

20.  Організаційно-правове забезпечення проведення державного фінансового 

аудиту господарських операцій. 

21. Методика проведення операційного аудиту державних і комунальних 

підприємств та установ. 

22. Критерії та процедури відбору ризикових операцій при підготовці програми 

операційного аудиту. 

23. Оцінювання ефективності державного  аудиту  публічних фінансів. 

24. Показники дієвості державного аудиту. 

25. Показники результативності та ефективності державних аудиторів. 

26. Організація аудиту державних фінансів в зарубіжних країнах. 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового заліку з 

виконанням тестових завдань і розв’язуванням задач за  темами навчальної дисципліни.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  
1. Поняття, сутність і роль державного фінансового контролю в системі  державного 

регулювання економіки.  

2. Предмет та об’єкти державного фінансового контролю.  
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3. Види, методи та форми державного фінансового контролю.  

4. Функції державного фінансового контролю в системі управління.  

5. Мета, завдання та основні складники державного фінансового контролю.  

6. Принципи організації і здійснення державного фінансового контролю.  

7. Взаємозв’язок форм державного фінансового контролю. 

8. Законодавче підґрунтя здійснення державного фінансового контролю.  

9. Досвід міжнародних організацій з питань фінансового контролю та 

представництво України в них.  

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

розбудові та вдосконаленні державного фінансового контролю.  

11. Мета та завдання Європейської організації вищих органів фінансового 

контролю – EUROSAI.  

12. Пріоритетні напрямки співробітництва та рекомендації Вищих органів 

фінансового контролю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. 

13. Теоретико – законодавче підґрунтя визначення фінансових інституцій держави 

суб’єктами державного фінансового контролю та державними органами окремих 

фінансових повноважень.  

14. Завдання та функції суб’єктів державного фінансового контролю. 

15. Завдання Державної аудиторської служби України 

16. Функції контролю Рахункової палати України. 

17. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства Державною 

казначейською службою України.  

18. Завдання та компетенція державних органів окремих фінансових повноважень: 

органів контролю, стягнення, нагляду, управління та регулювання.  

19. Органи державного фіскального контролю 

20.  Органи банківського регулювання і банківського нагляду. 

21. Органи повноважні у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження 

державного майна, управління об’єктами державної власності і корпоративними правами. 

22. Органи регулювання ринкової діяльності. 

23. Цільові страхові фонди загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, регуляторні. 

24. Органи фінансового ринку. Фінансові інституції держави – некомерційні 

самоврядні організації. 

25. Етапи становлення Державної аудиторської служби України.  

26. Механізм складання і затвердження планів контрольно-ревізійної роботи 

Державної аудиторської служби України.  

27. Методи проведення Державною аудиторською службою України фінансового 

контролю. Застосування зустрічних звірок.  

28. Діяльність органів Державної аудиторської служби України у складі ревізійних 

комісій господарських організацій.  

29. Заходи впливу Державної аудиторської служби України під час здійснення 

контролю та за його результатами.  

30. Моральні принципи професійної діяльності працівників Державної 

аудиторської служби України. 

31. Розвиток та формування контрольної діяльності Рахункової палати.  

32. Порядок організації та методи і напрямки контролю Рахункової палати.  

33. Методологічний інструментарій контрольно-ревізійної діяльності Рахункової 

палати.  

34. Повноваження за результатами контрольної діяльності Рахункової палати. 

35. Загальний механізм контролю Казначейства України.  

36. Контроль у процесі обслуговування державного бюджету за видатками. 
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37. Контроль за операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного 

бюджету. 

38. Контроль з погашення державного боргу. 

39. Здійснення контролю під час взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками і 

одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів. 

40. Контроль у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

41. Зупинення операцій із бюджетними коштами. 

42. Контроль у сфері державних закупівель. 

43. Історичні передумови створення та етапи функціонування внутрішнього 

державного фінансового контролю в Україні.  

44. Різновид здійснення внутрішнього державного фінансового контролю в 

Україні та його законодавче підґрунтя. 

45. Здійснення внутрішнього контролю. 

46. Взаємодія суб’єктів державного фінансового контролю та державних органів 

окремих фінансових повноважень.  

47. Роль правоохоронних органів у заходах з державного фінансового контролю та 

їх взаємодія з суб’єктами державного фінансового контролю. 

48. Законодавче підґрунтя взаємовідносин суб’єктів державного фінансового 

контролю та державного внутрішнього фінансового контролю з правоохоронними 

органами. 

49. Призначення, організація та проведення взаємодії між органом державного 

фінансового контролю та правоохоронними органами. 

50. Особливості проведення ревізії Державної аудиторської служби України за 

зверненням правоохоронного органу. 

51. Визначення напрямів розвитку та удосконалення системи державного 

фінансового контролю.  

52. Теоретико-методологічні підходи до вдосконалення системи державного 

фінансового контролю.  

53. Концептуальний (стратегічний) розвиток системи державного фінансового 

контролю та її окремих складових (вдосконалення державного фінансового контролю як 

напрям розвитку системи управління державними фінансами 

54. Законодавчі ініціативи суб’єктів влади та державного фінансового контролю 

щодо удосконалення державного фінансового контролю. 

55. Основні напрямки контролю, його методика при здійсненні перевірки 

дотримання касової дисципліни. 

 

1.6.2. Структура залікового білета 

1. Контроль у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

2. Тести. Виберіть позначення з правильною відповіддю або яке відповідає декільком із 

них. 

1. За характером взаємовідносин суб’єкта та об’єкта державний фінансовий 

контроль поділяється на: 

а)документальний і фактичний; 

б)зовнішній, внутрішній; 

в)внутрішньогосподарський, відомчий; 

г) аудит та ревізії 

… 

10. Предметом державного фінансового контролю є: 

а)органи виконавчої влади; 

б)способи та прийоми контролю; 

в)фінансово-господарська діяльність підконтрольних об’єктів; 

г) контрольні заходи. 
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3. Задача. 

На підставі наведених у таблиці 1 даних розподіліть надходження від платників , 

зареєстрованих у містах обласного значення  між відповідними бюджетами. 

Розподіл податків та інших обов’язкових платежів між відповідними бюджетами 

визначається нормами Податкового кодексу України, законом України про Державний 

бюджет на відповідний рік, нормативними документами, які регулюють порядок 

справляння окремих податків. Необхідно визначити пропорції та занести результати 

розрахунків до таблиці. 

Вихідні дані розв’язання задачі 

Складові надходження Сума, тис. грн 

Податок на доходи фізичних осіб 34,6 

Податок на додану вартість 56,1 

Податок на прибуток 24,6 

Акцизний податок з алкогольних напоїв 13,6 

Екологічний податок 4,7 

Державне мито за реєстрацію місця проживання 2,9 

Податок на прибуток комунальних підприємств 12,8 

Податок на додану вартість, сплачений переробними підприємствами 

за реалізовані ним молоко і мясо в живій вазі 

5,0 

Єдиний податок з юридичних осіб 8,0 

Державне мито за видачу закордонних паспортів  3,5 
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 

до такої схеми: 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна)форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
2.2. Обсяг балів, здобутих слухачем магістратури під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і 

кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатком 1 2 

до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті 

управління та права (затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).   

З навчальної дисципліни «Аудит і державний фінансовий контроль» для слухачів 

магістратури денної форми навчання передбачено проведення 9 лекційних занять. Отже, 

слухач магістратури може набрати під час лекцій таку кількість балів (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Розподіл балів для лекцій з навчальної дисципліни «Аудит і державний 

фінансовий контроль» 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій/балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Денна 9 1,1 2,2 3,3 4,4 5,6 6,7 7,8 8,9 10,0 

 

2.3. З навчальної дисципліни «Аудит і державний фінансовий контроль» для 

слухачів магістратури за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

денної форми навчання передбачено проведення 13 семінарських занять.  

За результатами семінарського заняття кожному слухачу до відповідного 

документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, 

яку він отримав протягом заняття. 
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Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п. 4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14). 

2.4. Обсяг балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни «Аудит і державний 

фінансовий контроль» для слухачів магістратури розподіляється пропорційно за 

виконання 9 письмових робіт (1 письмова робота по кожній темі). Залежно від їх обсягу та 

складності, слухач магістратури може одержати не більше 14 балів.  

Індивідуальне завдання виконане за пропонованою темою наукової роботи 

оцінюються окремо та складає не більше 6 балів. Загалом за виконання самостійної 

роботи слухач магістратури денної форми навчання може одержати максимально 20 балів. 

   Перерозподіл балів, в межах максимально можливої кількості їх одержання за 

виконану самостійну роботу, наведено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Розподіл балів для самостійної роботи  з навчальної дисципліни «Аудит і 

державний фінансовий контроль» 
 

№ 

з/п 

 

Алгоритм нарахування 

балів 

Номер теми / кількість балів Разом балів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Максимальна кількість 

балів за одну письмову 

роботу з відповідної теми 

1,0 1,0 3,0 1,5 1,0 1,5 1,5 2,0 1,5 14,0 

2 Максимальна кількість 

балів за індивідуальне 

завдання, виконане у 

вигляді наукової роботи 

 

                                      6,0 

 

6,0 

 Усього балів  20,0 

 

2.5. За семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену з 

навчальної дисципліни «Аудит і державний фінансовий контроль», слухач магістратури 

денної форми навчання може максимально одержати 30 балів.  Шкала визначення 

кількості балів та критерії оцінювання знань слухачів магістратури за результатами 

семестрового контролю, подана у табл. 4.6 підпункту 4.5.1 Положення про організацію 

освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права (затвердженого 29 

травня 2017 року, протокол № 14). 

Перерозподіл балів, в межах максимально можливого одержання їх кількості за 

надані слухачами магістратури відповіді в усній та письмовій формі відповідно на 

питання та задачі і тестові завдання екзаменаційного білета,  наведено в табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 

Розподіл балів для семестрового контролю з навчальної дисципліни «Аудит і 

державний фінансовий контроль» 

№ з/п Алгоритм нарахування балів 

Номер питань залікового 

білета Разом 

балів 1 

2 
3 4 

1. 
Максимальна кількість балів за усну відповідь 

на кожне питання екзаменаційного білета 
10,0 - 

- 
10,0 

2. 
Максимальна кількість балів за письмову 

відповідь на тестові завдання 
- 10,0 

- 
10,0 

3. 
Максимальна кількість балів за розв’язання 

задачі екзаменаційного білета  
- - 10,0 10 

 Усього балів 10,0 10,0 10,0 30,0 
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