


1. Опис навчальної дисципліни 
 

Фінансовий контроль: теорія та методологія 
(назва) 

 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Освітньо-науковий рівень  третій 

Освітній ступінь доктор філософії 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-наукова програма Облік і оподаткування 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Вибіркова  

Загальна кількість годин  150 

Кількість кредитів ECTS  5 

Кількість змістовних модулів Не передбачено 

Курсовий проект (робота) (за 

наявності) 

Не передбачено 

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної, заочної та вечірньої форм навчання 

 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

вечірня форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 2 2 2 

Семестр 4 4 4 

Лекційні заняття 20 20 20 

Практичні, семінарські заняття 30 30 30 

Лабораторні заняття - - - 

Самостійна робота 100 100 100 

Індивідуальні завдання  -      -      -     

Кількість тижневих 

аудиторних   

годин для денної форми 

навчання 

  - 

 

  - 

 

  - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни:  – сформувати науковий  підхід  щодо 

удосконалення та оптимізації організаційних та методологічних напрямів 

проведення фінансового контролю  з урахуванням міжнародного досвіду і 

реалізація їх відповідно до обраного  об’єкту дослідження.   

Завдання навчальної дисципліни: 

вивчення сучасних організаційних та методологічних напрямів 

функціонування фінансового аудиту, як форми державного фінансового 

контролю; 

ознайомлення з діючою практикою контролю відповідно до об'єкта 

дослідження та внесення пропозицій щодо його  удосконалення. 

Предмет навчальної дисципліни: загальна теорія фінансового контролю, 

методологія і методика його організації та здійснення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

знати: теоретико-методологічні і організаційно-методичні основи побудови, 

організації та здійснення фінансового контролю і фінансового аудиту, 

нормативно-правове забезпечення фінансового контролю в Україні, особливості 

застосування методичних прийомів контролю і аудиту. 

вміти: - організовувати перевірку органами державного фінансового 

контролю та державного фінансового аудиту;  

- оцінювати ефективність проведеного фінансового контролю та фінансового 

аудиту; 

- виявляти порушення, зловживання та недоліки при здійсненні фінансового 

контролю та фінансового аудиту; 

- оформлювати результати перевірки контролюючими органами; 

- формувати стратегічні вектори розвитку та реформування державного 

фінансового контролю; 

- розроблювати рекомендації підвищення  ефективності здійснення 

державного фінансового контролю. 

Дана дисципліна забезпечує наступні компетентності: 

- загальні компетентності :  

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів),  формувати 

системний науковой світогляд, професійної етики та загального культурного 

кругозору. 

 - спеціальні (фахові) компетентності:  

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання в обліку, аналізі, аудиті та 

оподаткуванні та дотичних до них міждисциплінарних напрямах з управління 

та адміністрування та суміжних галузей.  

СК02. Здатність працювати з різними джерелами, отримувати, обробляти, 

аналізувати, систематизувати отриману інформацію з основних національних, 
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європейських та міжнародних нормативно-правових актів з питань 

регулювання обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

СК 03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

СК04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного оцінювання 

результатів досліджень  з урахуванням соціальних, етичних, правових та 

економічних проблем.  

СК05. Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати 

статистичні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів 

дослідження у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК07. Здатність здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, 

висновків і практичних рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та сприяти їх впровадженню в науковій та практичній сферах. 

СК08. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та 

англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за 

напрямом досліджень. 

СК10. Здатність ідентифікувати вплив інтеграційних процесів на тактику 

реалізації аграрної політики, визначати перспективні напрямки розвитку 

аграрного бізнесу, оцінювати існуючі умови, проблеми та переваги, визначати 

їх вплив на практику обліку та оподаткування. 

- програмні результати навчання: 

ПРН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування і на межі предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення інновацій.. 

ПРН02. Здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати 

інформацію, отриману з різних джерел, генерувати і продукувати власні 

науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї на принципах академічної 

культури й доброчесності, розвивати нові напрями і види обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування. 

ПРН03. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми обліку, аналізу, аудиту 

та оподаткування  державною та іноземною мовами, кваліфіковано 

відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних 

міжнародних наукових виданнях. 

ПРН04. Демонструвати навички самостійного продукування власних науково-

теоретичних та практично-спрямованих ідей на принципах академічної 

культури та доброчесності для розвитку нових напрямів та видів обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування. 

ПРН05. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного 
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аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень тощо) і 

математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані з 

питань регулювання обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

ПРН07. Враховувати соціальні, етичні, правові та економічні аспекти, що 

впливають на функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування для критичного оцінювання результатів досліджень. 

ПРН10. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, здійснювати апробацію 

результатів наукових досліджень, висновків і практичних рекомендацій з 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та сприяти їх впровадженню 

в науковій та практичній сферах. 

ПРН11. Глибоко розуміти загальні принципи та методи обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування,  а також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у сфері обліку і оподаткування та у 

викладацькій практиці. 

ПРН 12. Глибоко розуміти теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського 

обліку та оподаткування господарської діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, 

застосовувати їх в практичній діяльності для підвищення ефективності 

управління діяльністю таких суб’єктів. 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни  

«Фінансовий контроль: теорія та методологія» 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма вечірня форма 

усьо

го 

у тому 

числі 

усьо 

го  

у тому 

числі 

усьо 

го 

у тому 

числі 

л п с.р. л п с.р. л п с.р. 

Тема 1 Сутність, функції, 

класифікація, завдання, 

принципи державного 

фінансового контролю  

14 2 2 10 14 2 2 10 14 2 2 10 

Тема 2 Еволюція розвитку 

державного фінансового 

контролю: історичні етапи, 

тенденції сьогодення   

19 2 2 15 19 2 2 15 19 2 2 15 

Тема 3 Місце та завдання 

фінансового контролю у системі 

фінансового права України   

14 2 2 10 14 2 2 10 14 2 2 10 

Тема 4 Порівняльно-правовий 

механізм державного 

фінансового контролю 

14 2 4 10 14 2 4 10 14 2 4 10 

Тема 5 Зарубіжний досвід 

організації державного 

фінансового контролю та 

можливість його використання в 

Україні 

19 2 4 10 19 2 4 10 19 2 4 10 

Тема 6 Форми і методи 

державного фінансового 

14 2 4 10 14 2 4 10 14 2 4 10 
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контролю 
Тема 7 Організаційні засади 

проведення  контролю 
23 4 4 15 23 4 4 15 23 4 4 15 

Тема 8 Розвиток законодавчого 

та нормативного забезпечення 

державного 

фінансового контролю  

19 2 4 10 19 2 4 10 19 2 4 10 

Тема 9 Концепція державного 

фінансового аудиту  

14 2 4 10 14 2 4 10 14 2 4 10 

Усього годин 150 20 30 100 150 20 30 100 150 20 30 100 

 

4. Теми практичних  занять 

 
№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність, функції, класифікація, завдання, принципи державного 

фінансового контролю  

2 

2 Еволюція розвитку державного фінансового контролю: історичні етапи, 

тенденції сьогодення   

2 

3 Місце та завдання фінансового контролю у системі фінансового права 

України   

2 

4 Порівняльно-правовий механізм державного фінансового контролю 4 

5 Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та 

можливість його використання в Україні 

4 

6 Форми і методи державного фінансового контролю 4 

7 Організаційні засади проведення  контролю 4 

8 Розвиток законодавчого та нормативного забезпечення державного 

фінансового контролю 

4 

9 Концепція державного фінансового аудиту  4 

Всього 30 

 

5. Самостійна робота 

 
№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність, функції, класифікація, завдання, принципи державного 

фінансового контролю  

10 

2 Еволюція розвитку державного фінансового контролю: історичні етапи, 

тенденції сьогодення   

15 

3 Місце та завдання фінансового контролю у системі фінансового права 

України   

10 

4 Порівняльно-правовий механізм державного фінансового контролю 10 

5 Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та 

можливість його використання в Україні 

10 

6 Форми і методи державного фінансового контролю 10 

7 Організаційні засади проведення  контролю 15 

8 Розвиток законодавчого та нормативного забезпечення державного 

фінансового контролю 

10 

9 Концепція державного фінансового аудиту  10 

Всього 100 
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6. Анотація тем навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Сутність, функції, класифікація, завдання, принципи 

державного фінансового контролю  

Поняття та значення державного фінансового контролю. Мета, завдання та 

функції державного фінансового контролю. Класифікація державного 

фінансового контролю. Принципи державного фінансового контролю. Об’єкти та 

суб’єкти державного фінансового контролю. 

Питання для самопідготовки за темою 1 

1. Сутність державного фінансового контролю. 

2. Функції  державного фінансового контролю. 

3. Види державного фінансового контролю за класифікаційними ознаками. 

4. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю. 

5. Об’єкти державного фінансового контролю. 

6. Суб’єкти державного фінансового контролю. 

 

 

Тема 2. Еволюція розвитку державного фінансового контролю: 

історичні етапи, тенденції сьогодення  

Характеристика основних етапів розвитку державного фінансового 

контролю. Розвиток державного фінансового контролю у Княжу добу. Розвиток 

державного фінансового контролю у період Гетьманщини. Розвиток державного 

фінансового контролю у період Відродження національної державності. Розвиток 

державного фінансового контролю у незалежній Україні. 

Питання для самопідготовки за темою 2 

1. Основні історичні етапи розвитку державного фінансового контролю. 

2. Розвиток та становлення державного фінансового контролю у Княжу 

добу. 

3. Розвиток державного фінансового контролю у період Гетьманщини. 

4. Становлення державного фінансового контролю у період Відродження 

національної державності. 

5. Державний фінансовий контроль у період незалежної України. 

 

 

Тема 3. Місце та завдання фінансового контролю у системі фінансового 

права  

Сутність і роль фінансового контролю у системі фінансового права в 

Україні. Основні завдання фінансового контролю у системі фінансового права. 

Правове регулювання фінансового контролю. 

Питання для самопідготовки за темою 3 

1. Місце фінансового контролю у правовій системі України. 

2. Нормативно-правове регулювання фінансового контролю в Україні. 

3. Завдання фінансового контролю у системі фінансового права України. 
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Тема 4. Порівняльно-правовий механізм державного фінансового 

контролю  

Особливості здійснення державного фінансового контролю у США. 

Правове регулювання державного фінансового контролю у Франції. Органи 

державного фінансового контролю у Великобританії. Особливості здійснення 

державного фінансового контролю у Російській Федерації. 

Питання для самопідготовки за темою 4 

1. Правовий механізм державного фінансового контролю у США. 

2. Особливості здійснення державного фінансового контролю у Франції. 

3. Характеристика органів державного фінансового контролю у 

Великобританії. 

4. Державний фінансовий контроль у Російській Федерації. 

 

 

Тема 5. Зарубіжний досвід організації державного фінансового 

контролю та можливість його використання в Україні  

Роль Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю 

(INTOSAI) у організації державного фінансового контролю на міжнародній арені. 

Значення Лімської Декларації та її вплив на формування моделей державного 

фінансового контролю країн світу. Організація контрольно-ревізійної роботи у 

зарубіжних країнах. Світовий досвід запровадження та використання аyдиту 

ефективності у діяльності вищих органів фінансового контролю.  

Питання для самопідготовки за темою 5 

1. Лімська декларація та її вплив на формування сучасних моделей 

державного фінансового контролю. 

2. Роль INTOSAI у розбудові та вдосконаленні державного фінансового 

контролю в Україні. 

3. Характеристика аyдиту ефективності у діяльності вищих органів 

фінансового контролю у зарубіжних країнах. 

4. Особливості здійснення державного фінансового контролю у зарубіжних 

країнах. 

 

 

Тема 6. Форми і методи державного фінансового контролю 

Характеристика механізму державного фінансового контролю. Сутність 

методів державного фінансового контролю. Поняття та значення форм 

державного фінансового контролю. Порівняльна характеристика фінансового 

контролю та аудиту ефективності. Підходи до оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів. Поняття та значення програмно-цільового методу 

бюджетування. Порівняльна характеристика фінансового аудиту й аудиту 

адміністративної діяльності. 

 

Питання для самопідготовки за темою 6 

1. Особливості методів державного фінансового контролю. 

2. Сутність форм державного фінансового контролю. 
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3. Особливості і відмінності фінансового контролю та аудиту ефективності. 

4. Застосування програмно-цільового методу бюджетування. 

5. Фінансовий аудит й аудит адміністративної діяльності: їх зв’язок та 

відмінності. 

 

Тема 7. Організаційні засади проведення  контролю  

Сутність системи державного фінансового контролю. Характеристика 

концепції створення єдиної системи державного фінансового контролю. 

Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю. Склад єдиної 

системи державного фінансового контролю.  

Питання для самопідготовки за темою 7 

1. Організаційні засади державного фінансового контролю. 

2. Сутність концепції створення єдиної системи державного фінансового 

контролю. 

3. Організація державного фінансового контролю у зарубіжних країнах.  

4. Характеристика єдиної системи державного фінансового контролю.  

 

Тема 8. Розвиток законодавчого та нормативного забезпечення 

державного контролю  

Характеристика Лімської декларації про керівні принципи фінансового 

контролю. Нормативно-правове забезпечення державного фінансового контролю.  

Питання для самопідготовки за темою 8 

1. Правовий аспект здійснення державного фінансового контролю. 

2. Роль та значення Лімської декларації керівних принципів контролю. 

 

Тема 9. Концепція державного фінансового аудиту 

Вимоги до створення ефективно діючої системи державного фінансового 

контролю в Україні. Етапи та зміст реформування системи державного 

фінансового контролю в Україні. Головні напрями розвитку та вдосконалення 

системи державного фінансового контролю в Україні. Різновиди державного 

фінансового аудиту. Етапи та стадії державного фінансового аудиту. Процедури 

державного фінансового аудиту. Модель трирівневої системи державного 

фінансового контролю в державному управлінні. 

Питання для самопідготовки за темою 9 

1. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні. 

2. Напрями розвитку та вдосконалення системи державного фінансового 

контролю в Україні. 

3. Характеристика державного фінансового аудиту. 

4. Етапи та процедури здійснення державного фінансового аудиту. 

5. Сутність моделі трирівневої системи державного фінансового контролю в 

державному управлінні. 
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7. Форми контролю 

 

Оцінювання аспіранта відбувається відповідно до Положення про екзамени 

та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України (затв. Вченою радою 

НУБіП України 24 травня 2017 року, протокол № 11 із внесеними змінами 

Вченою радою НУБіП України 29 травня 2020 р., протокол №10). 

Критерії оцінювання знань усного та письмового опитування 
Критеріями оцінки усного та письмового опитування є:  

 повнота і правильність відповіді; 

 ступінь усвідомлення, розуміння вивченого; 

 повне оформлення відповіді. 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань 

здобувача. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та в 

процесі здійснення самостійної роботи за такими напрямками: експрес-

опитування, тести, розрахункові завдання, задачі.  

Загальна кількість балів, яку аспірант може отримати у процесі вивчення 

дисципліни протягом семестру, становить 100 балів. Кількість балів за кожний 

навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю та модульної 

контрольної роботи.  

 

8. Контрольні питання 

Перелік питань з дисципліни «Фінансовий контроль: теорія та 

методологія» 

 

1. Сутність державного фінансового контролю. 

2. Функції державного фінансового контролю. 

3. Класифікація державного фінансового контролю. 

4. Завдання державного фінансового контролю. 

5. Принципи державного фінансового контролю. 

6. Суб’єкти й об’єкти державного фінансового контролю. 

7. Розвиток державного фінансового контролю у період Княжої доби. 

8. Розвиток державного фінансового контролю на етапі існування 

Гетьманщини. 

9. Розвиток державного фінансового контролю у період Відродження 

національної державності. 

10.  Розвиток державного фінансового контролю у період незалежності 

України. 

11.  Місце та завдання фінансового контролю у системі фінансового права 

України. 

12.  Правовий механізм здійснення державного фінансового контролю у 

США. 
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13.  Правовий механізм здійснення державного фінансового контролю у 

Франції. 

14.  Правовий механізм здійснення державного фінансового контролю у 

Російській Федерації. 

15.  Органи державного фінансового контролю у країнах Європейського 

Союзу. 

16.  Роль аудиту ефективності у системі фінансового контролю. 

17.  Завдання аудиту ефективності. 

18.  Особливості функціонування міжнародної організації вищих органів 

фінансового контролю (INTOSAI). 

19.  Принципи контролю незалежних державних органів контролю 

відповідно до Лімської декларації. 

20.  Порівняльна характеристика аудиту ефективності та фінансового 

аудиту. 

21. Сутність концепції державного фінансового аудиту та його наукової 

парадигми. 

22.  Форми державного фінансового контролю. 

23.  Методи державного фінансового контролю. 

24.  Роль аудиту адміністративної діяльності в системі фінансового 

контролю. 

25.  Складові аудиту адміністративної діяльності. 

26.  Особливості застосування програмно-цільового методу формування 

бюджету. 

27.  Роль аудиту економічності діяльності в системі аудиту адміністративної 

діяльності. 

28.  Роль аудиту результативності діяльності в системі аудиту 

адміністративної діяльності. 

29.  Організаційні засади побудови системи державного фінансового 

контролю. 

30.  Лімська декларація як основний міжнародний нормативний документ у 

сфері державного фінансового контролю. 

31.  Нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансового 

контролю в Україні. 
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Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни  

«Фінансовий контроль: теорія та методологія» 

 

1. Одна з функцій управління, що представляє собою систему 

спостереження за діями керованого об’єкта для оцінки ефективності 

прийняття управлінський рішень – це: 

1) аудит; 

2) бухгалтерський облік; 

3) контроль; 

4) бухгалтерська експертиза.  

2. Скільки етапів становлення налічує історичний розвиток 

фінансового контролю? 

1) чотири етапи;  

2) п’ять етапів; 

3) шість етапів; 

4) сім етапів. 

3. Органом зовнішнього державного фінансового контролю в Україні є: 

1) Державна аудиторська служба України; 

2) Рахункова палата України; 

3) Міністерство фінансів України; 

4) Державна фіскальна служба України. 

4. Державний фінансовий контроль, як складова частина державного 

управління, виник:  

1) за рабовласницького ладу; 

2) за часів кріпацтва; 

3) у XIX столітті; 

4) у період незалежності України. 

5. До основних функцій державного фінансового контролю не 

належить:  

1) мобілізуюча; 

2) інформаційна;  

3) профілактична;  

4) констатуюча. 

6. Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю 

(INTOSAI) була створена у: 

1) 1947 році; 

2) 1953 році; 

3) 1968 році; 

4) 1970 році. 

7. Для якого етапу розвитку фінансового контролю характерне 

введення інвентарного опису, системи касових операцій, поява інституту 

контролерів? 

1) I–V ст.; 

2) VI–VIII ст.; 

3) IX–XIII ст.; 
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4) XIV–XVIII ст.; 

8. У XIV–XVIII ст. для фінансового контролю характерним є: 

1) відродження державного рахівництва; 

2) контроль є одною з наукових дисциплін; 

3) введення системи касових операцій, поява інституту контролерів; 

4) рахунки бухгалтерського обліку є засобами контролю. 

9. Перші прояви контролю сягають періодів:  

1) матріархату і патріархату; 

2) рабовласницького ладу; 

3) часів кріпацтва;  

4) феодального устрою. 

10. Скільки періодів охоплює становлення державного фінансового 

контролю на території України? 

1) чотири періоди;  

2) п’ять періодів; 

3) шість періодів; 

4) сім періодів. 

11. Основним доходом держави у часи Київської Русі було: 

1) данина натурою та грошима; 

2) стягнені податки; 

3) повинності; 

4) гроші від міжнародної торгівлі. 

12. Органом, який здійснює контроль за використанням коштів лише 

державного бюджету є: 

1) Державна фіскальна служба України; 

2) Державна митна служба України; 

3) Державна казначейська служба України; 

4) Рахункова палата України. 

13. До особливостей здійснення органами фінансового контролю 

перевірок у відносинах, що регулюються фінансовим правом не належить: 

1) попередження і усунення виявлених порушень фінансової дисципліни; 

2) виявлення внутрішніх резервів виробництва; 

3) притягнення до кримінальної відповідальності;   

4) перевірка дотримання правил здійснення фінансових операцій. 

14. Головне контрольно-фінансове управління є провідним фінансовим 

контролюючим органом у: 

1) США; 

2) Франції; 

3) Канаді; 

4) Італії. 

15. Спостереження фактичного стану показників фінансової діяльності 

суб'єктів фінансових правовідносин в порівнянні із заданими показниками – 

це: 

1) контроль; 

2) фінансовий контроль; 
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3) муніципальний контроль; 

4) фінансовий аудит. 

16. Однією з головних причин негативних тенденцій щодо збільшення 

фінансових правопорушень є: 

1) недосконала законодавча база; 

2) відсутність нормативно-правового регулювання; 

3) адаптація системи державного фінансового контролю до досвіду країн 

Європейського Союзу; 

4) низький рівень контрольних функцій у контролюючих органів. 

17. Орган, на який у Франції покладено виявлення і попередження 

бюджетно-фінансових зловживань є: 

1) Міністерство фінансів; 

2) Рахункова палата; 

3) Генеральна інспекція фінансів; 

4) Головне контрольно-фінансове управління. 

18. У якій країні державний фінансовий контроль здійснюють 

Федеральні Збори і їх дві палати – Державна дума і Рада Федерації? 

1) Німеччина; 

2) Російська Федерація; 

3) Швейцарія; 

4) Канада. 

19. У Франції здійснення вищого контролю за персоналом, службами, 

установами і органами покладено на: 

1) Генеральну інспекцію адміністрації; 

2) Генеральну інспекцію фінансів; 

3) Рахункову палату; 

4) Головне контрольно-фінансове управління. 

20. Вищим спеціальним органом державного фінансового контролю в 

Російській Федерації є: 

1) Міністерство фінансів; 

2) Рахункова палата; 

3) Державна дума;  

4) Рада Федерації. 

21. Формою реалізації програмно-цільового методу в бюджетному 

процесі є: 

1) бюджетна програма; 

2) аудиторський звіт; 

3) кошторис; 

4) бюджетна декларація. 

22. Найголовнішою проблемою органів фінансового контролю є: 

1) фіксація допущених порушень; 

2) наявність статистичного контролю; 

3) наявність динамічного контролю; 

4) неефективне управління фінансовими потоками. 
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23. Конгрес Міжнародної організації вищих органів фінансового 

контролю (INTOSAI) проводиться: 

1) раз на рік; 

2) раз на два роки; 

3) раз на три роки; 

4) раз на п’ять років. 

24. Лімська декларація не проголошує: 

1) особливості організації контролю як елементу управління; 

2) принципи побудови системи фінансового контролю; 

3) сферу застосування контролю; 

4) обов’язковість її застосування. 

25. До загальноприйнятих принципів контролю незалежних державних 

органів контролю відповідно до Лімської декларації не належать: 

1) фінансова незалежність; 

2) право на вжиття заходів; 

3) власна відповідальність за програму перевірок; 

4) конфіденційність. 

26. Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю 

(INTOSAI) об’єднує Незалежні державні органи фінансового контролю: 

1) 96 країн світу; 

2) 112 країн світу; 

3) 174 країн світу; 

4) 190 країн світу. 

27. До форм державного фінансового контролю не належить: 

1) аналіз; 

2) моніторинг; 

3) бухгалтерський облік;  

4) експертиза. 

28. Прийоми  фактичного контролю стану об’єктів та їх якісних 

характеристик – це:   

1) опитування, спостереження; 

2) оцінювання; 

3) інвентаризація; 

4) нормативна перевірка. 

29. Форма контролю за якістю управлінських рішень на предмет 

економічності та ефективності використання ресурсів – це: 

1) фінансовий аудит; 

2) аудит ефективності використання ресурсів; 

3) аудит законності; 

4) аудит адміністративної діяльності. 

30. Недопущення незаконного або неправильного використання коштів 

є: 

1) методом державного фінансового контролю; 

2) функцією державного фінансового контролю; 

3) важелем державного фінансового контролю; 
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4) завданням державного фінансового контролю. 

31. Адміністративно-бюджетне управління США відноситься до складу: 
1) гілки законодавчої влади; 

2) адміністрації президента; 

3) парламенту; 

4) Рахункової палати. 

32. До основних складових системи державного фінансового контролю 

не включають: 

1) сукупність органів державного фінансового контролю; 

2) права, обов’язки, відповідальність суб’єктів контролю і підконтрольних 

об’єктів; 

3) визначення підконтрольних об’єктів і суб’єктів; 

4) притягнення до відповідальності підконтрольних об’єктів. 

33. Основне призначення концепції створення єдиної системи 

державного фінансового контролю полягає у тому, щоб: 

1) стати базою для системного вирішення проблем державного фінансового 

контролю; 

2) забезпечення системного підходу до кадрового, матеріально-технічного 

та фінансового потенціалу; 

3) запровадження механізмів оцінки ефективності та якості державного 

фінансового контролю; 

4) врегулювання нормативно–правового забезпечення. 

34. Оцінка обґрунтованості дохідних і витратних статей державного 

бюджету та державних цільових фондів є одним із завдань: 

1) державного фінансового контролю; 

2) муніципального фінансового контролю; 

3) внутрішньогосподарського фінансового контролю; 

4) стратегічного фінансового контролю. 

35. Єдина система державного фінансового контролю повинна мати: 

1) багаторівневу співпідпорядкованість; 

2) ієрархічну замкнутість; 

3) чіткий розподіл державного фінансового контролю на внутрішній і 

зовнішній; 

4) вертикальну підпорядкованість. 

36. При аналізі ефективності державного фінансового контролю 

основну увагу приділяють: 
1) проблемі ефективності функціонування органів державного фінансового 

контролю; 

2) проблемі ефективності формування державних коштів; 

3) проблемі ефективності витрачання державних коштів; 

4) проблемі використання державної власності. 

37. За характером впливу на об’єкт і предмет перевірки розрізняють 

контроль:  

1) документальний і фактичний; 

2) безперервний, періодичний та одиничний; 
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3) превентивний, усуваючий, регулюючий і стимулюючий; 

4) наскрізний, тематичний і комплексний. 

38. Лімська декларація є базовим, принциповим документом, що 

враховує різні системи фінансового контролю, а саме: 

1) монократичну та колегіальну; 

2) багаторівневу підпорядкованість; 

3) ієрархічну замкнутість; 

4) внутрішню та зовнішню. 

39. До принципів фінансового  контролю, що зафіксовані в Лімській 

декларації не належить: 

1) наявність внутрішнього та зовнішнього контролю; 

2) наявність державного та муніципального контролю; 

3) незалежність фінансового контролю; 

4) гласність і відкритість органів контролю. 

40. Основний державний документ, який визначає повноваження у 

сфері фінансового контролю Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Рахункової палати – це: 

1) Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю; 

2) Лімська декларація; 

3) Конституція України; 

4) Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності». 

41. Перевірки державних закупівель та інспектування здійснює: 
1) Рахункова палата України; 

2) Державна аудиторська служба України; 

3) Державна казначейська служба України; 

4) Державна фіскальна служба України. 

42. Вищим органом контролю державних фінансів в Україні є: 

1) Державна фінансова інспекція; 

2) Державна аудиторська служба України; 

3) Рахункова палата України; 

4) Міністерство фінансів України. 

43. Державний фінансовий контроль класифікується за видами на: 

1) державний, громадський, муніципальний; 

2) державний, відомчий, незалежний, муніципальний; 

3) державний, муніципальний, внутрішньогосподарський; 

4) внутрішній, зовнішній. 

44. Цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів, об’єднаних 

загальною метою і завданнями – це: 

1) множинність елементів; 

2) система; 

3) взаємодія елементів; 

4) єдність. 

45. Основним міжнародним нормативним документом у сфері 

державного фінансового контролю є: 



18  

1) Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю; 

2) Декларація про керівні принципи фінансового контролю; 

3) міжнародні договори України; 

4) європейські директиви. 

46. Аудит фінансової звітності виконується з метою:  

1) встановлення узгодженості фінансової звітності з певними критеріями та 

чітким відображенням реального фінансового стану суб’єкта господарювання; 

2) оцінки правильності прийнятих управлінських рішень адміністрацією 

суб'єкта державного сектору економіки; 

3) встановлення своєчасності подачі звітності контролюючим органам задля 

недопущення штрафних санкцій; 

4) встановлення чіткого відображення активів суб'єкта господарювання. 

47. Головними завданнями органу державного фінансового контролю 

не є: 

1) ефективне використання коштів і майна; 

2) правильність визначення потреби в бюджетних коштах; 

3) збереження державних фінансових ресурсів; 

4) збільшення фінансових правопорушень. 

48. В системі пріоритетів Рахункової палати є проведення наступної 

функції: 

1) експертно-аналітичної; 

2) контрольно-ревізійної; 

3) моніторингової; 

4) інспекційно-моніторингової. 

49. Відповідно до класифікації, що визначена INTOSAI, до цілей 

державного фінансового аудиту не входять: 

1) відступів від прийнятих стандартів обліку; 

2) порушення принципів обліку; 

3) порушення законності; 

4) ефективність управління. 

50. Сфера застосування повноважень Рахункової Палати не 

поширюється на: 

1) Антимонопольний комітет України; 

2) Національний банк України; 

3) Фонд державного майна; 

4) місцеві бюджети. 

 

 

9. Методи навчання 
Передбачається застосування таких методів навчання як: 

1. Репродуктивний. 

2. Проблемного навчання. 

3. Евристичний (частково-пошуковий). 

4. Дослідницький. 
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Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів здійснюється 

через застосування таких форм навчання, як: 

 лекція — для розкриття сутностіь наукових понять, явищ, процесів, 

логічно пов´язаних, об´єднаних загальною темою; 

 бесіда – для усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже 

наявних за допомогою діалогу; 

 наочні методи – використання демонстрації та ілюстрації; 

 проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної 

ситуації, допомогу здобувачам у виділенні та "прийнятті" проблемного завдання 

для активізації мислення здобувачів, яке спрямовано на задоволення 

пізнавального інтересу шляхом отримання нової інформації; 

 пояснювально-демонстраційний метод – для передання великого 

масиву інформації; 

 дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників з 

приводу даної теми (питання), а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити 

до власних поглядів; 

 кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд проблемних ситуацій у процесі вивчення навчального 

матеріалу; 

 презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних результатів роботи з виконання індивідуальних завдань; 

 семінари-конференції, круглі столи. 

 

 

10. Методичне забезпечення  

 

1. Нормативні документи. 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

3. Фінансовий контроль: теорія та методологія. Методичні вказівки для 

проведення практичних занять та самостійної роботи при підготовці здобувачів 

вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». К., НУБіП України. 2019. 17 с. 

4. Інтернет-ресурси. 

5. Електронний навчальний курс: Фінансовий контроль: теорія та 

методологія для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії. URL: 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4413  
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