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ВСТУП 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання розроблені 

відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни «Державний 

фінансовий контроль». Написання реферату є однією із форм індивідуальної 

роботи студентів, що передбачено навчальним планом вивчення дисципліни 

«Державний фінансовий контроль». Виконання індивідуального завдання 

(реферату) підводить підсумок вивчення студентами як окремої теми, так і 

дисципліни «Державний фінансовий контроль» в цілому. 

Реферат - це самостійна дослідницька робота, яка представляє собою 

виклад наявних в науковій літературі концепцій по заданій проблемній 

тематиці. Як правило, реферат відображає різні точки зору на досліджуване 

питання, з одночасним висловленням і думки самого автора. Реферат є 

завершеною за певною структурою працею, де автору необхідно показати 

вміння послідовно та логічно викладати зміст вирішуваної проблеми.  

Основна мета виконання реферативної роботи – закріпити, поглибити, 

розширити, систематизувати теоретичні знання, розвинути навички 

самостійного вирішення питань з навчальної дисципліни та роботи зі 

спеціальною літературою. Реферат служить також засобом діагностики набутих 

знань, умінь та навичок студентів. Використовуючи різноманітну літературу, 

студент повинен уміти викласти зміст питання в обсязі, необхідному для його 

розуміння. 

Головні завдання виконання реферату: 

- узагальнення, поглиблення, закріплення знань, одержаних студентами 

при вивченні навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль», 

використання цих знань для комплексного вирішення конкретної практичної 

ситуації або проблеми; 

- зміцнення світоглядних позицій; 

- формування навичок роботи дослідницького характеру. 

При виборі теми реферату доцільно враховувати такі моменти, що 
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впливають на процес написання наукової роботи малої форми: 

- по-перше, рівень особистої підготовленості, коло наукових інтересів і 

заохочень, схильність до наукового дослідження; 

- по друге, важливість теми, її актуальність і рівень складності; 

- по-третє, певна допомога кафедри, яку вона може надати студентам при 

виборі теми та її розробці. 

Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного 

аналізу питання, що досліджується, джерельної бази з урахуванням сучасних 

досліджень. 

Практична спрямованість реферату виявляється у зорієнтованості на 

практику вирішення актуальних проблем сьогодення, що дозволить 

забезпечити прикладний характер роботи, більш повно використовувати 

особистий досвід студента. 

В результаті написання реферату студенти повинні вміти: визначати суть 

проблемної ситуації, з'ясовувати її актуальність та науково-практичне значення; 

здійснювати аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв'язання певної проблеми і на які спирається автор; визначати мету і 

завдання дослідження; обґрунтовувати отримані результати; готувати висновки 

та подавати чітке бачення перспектив наступних досліджень з відповідної 

проблеми. 

 

1 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РЕФЕРАТУ 

 

Виконуючи індивідуальне завдання (реферат), потрібно дотримуватися 

вимог до його структури.  

Реферат повинен містити наступні структурні елементи:  

- титульний аркуш; 

- постановка проблеми у загальному вигляді;  

- аналіз останніх досліджень і публікацій;  

- мета дослідження (постановка завдання);  



 

 5 

- виклад основного матеріалу дослідження;  

- висновки та напрямки подальших досліджень;  

- список джерел інформації. 

На титульному аркуші реферату (див. додаток А) вказуються:  

- офіційна назва вищого навчального закладу;  

- повна назва кафедри, дисципліни, теми реферату;  

- прізвище та ініціали автора реферату, шифр групи, номер залікової 

книжки;  

- науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали керівника;  

- місто, де знаходиться навчальний заклад; 

- рік написання реферату.  

Постановка проблеми у загальному вигляді. У цьому розділі 

висвітлюються аспекти постановки проблеми в загальному вигляді та її зв'язок 

з важливими науковими або практичними завданнями, обґрунтовується 

актуальність і практичне значення обраної теми реферату з огляду на розвиток 

теорії, методології та практики здійснення державного фінансового контролю. 

Висвітлення актуальності не має бути багатослівним, головне - показати суть 

проблемної ситуації, що потребує вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому розділі 

висвітлюються останні дослідження і публікації вітчизняних та зарубіжних 

авторів, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається 

автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена тема реферату. 

Після прізвища кожного вченого надається посилання на його відповідну 

працю. Між прізвищем та ініціалами необхідно ставити «нерозривний» пробіл 

за допомогою комбінації клавіш: Shift+Ctrl+пробіл. 

Наприклад. 

Теоретичним, методологічним та практичним аспектам розвитку 

державного фінансового контролю присвячені праці таких відомих зарубіжних 

і вітчизняних вчених, як Аткінсон Е.Б. [1], Базилевич В.Д. [2], Білуха М.Т. [3], 
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Бюкенен Дж. [4], Піхоцький В.Ф. [5], Самуельсон П. [6], Шевченко Н.В. [7] та 

інших. У той же час в економічній літературі майже відсутні науково 

обґрунтовані методологічні й методичні підходи щодо удосконалення форм і 

методів державного фінансового контролю, у тому числі аудиту державних 

фінансових ресурсів. 

Таким чином, актуальність окресленого кола проблем, їх теоретична і 

практична значимість, недостатня наукова розробка, зокрема на регіональному 

рівні, зумовили вибір теми, мету та завдання дослідження. 

Не вирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми. У 

цьому розділі висвітлюються питання, що є частиною загальної проблеми, але 

не були достатньо висвітлені раніше, і будуть розглянуті в цій роботі. Цей 

розділ може бути об’єднаний із аналізом останніх досліджень та публікацій. 

Мета дослідження. Формулювання мети дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У цьому розділі 

здійснюється викладення основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Усі міркування автора 

необхідно викласти так, щоб було зрозуміло суть запропонованих ідей. 

Використовуючи маловідомі терміни, обов'язко слід подати їх тлумачення. 

Факти, явища мають бути певним чином представлені, класифiковані, 

згруповані, описані й супроводжуватися відповідним коментарем. 

Використання статистичних даних варто зробити максимально наочним. Для 

цього потрібно не лише перерахувати джерела цих даних, а й подати відповідні 

пояснення. 

Висновки та напрямки подальших досліджень. У цьому розділі 

необхідно вказати, який саме матеріал було зібрано в результатi наукового 

дослiдження, пояснити наукове і практичне значення отриманих результатів, 

подати перспективи подальших досліджень за даним напрямом. Готуючи 

висновки, необхідно перевірити їх узгодженість між назвою теми, вступом, 

метою та завданнями дослідження. Водночас, необхідно стежити за тим, щоб 

висновки не повторювали вступ. 
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Список джерел інформації. У цьому розділі надається список джерел 

інформації, які були використані під час написання реферату, з дотриманням 

наступних обов’язкових вимог: 

- список джерел інформації має містити не менш восьми найменувань; 

- кількість посилань на підручники, навчальні посібники, публіцистичні 

статті – не більше одного;  

- не рекомендується посилання на праці 7–10-ти і більш річної давності; 

- посилання на джерела статистичних даних – обов'язкові;  

- посилання на публікації дослідників – обов'язкові;  

- праці авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку 

джерел інформації реферату та повинні мати відповідні посилання по тексту 

матеріалу;  

- посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до 

зазначеного документа;  

- усі джерела, які подані в списку джерел інформації, повинні мати 

відповідні посилання по тексту матеріалу. 

 

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ 

 

Важливим елементом процесу виконання індивідуального завдання є його 

правильне оформлення. Індивідуальне завдання повинно бути виконано 

самостійно, грамотно, акуратно з дотриманням вимог щодо оформлення 

текстових документів СТВУЗ – ХПІ – 3.01-2010 «Текстові документи у сфері 

навчального процесу». 

Рекомендований обсяг реферату 12-24 аркуші формату А4 основного 

тексту (без титульного аркуша та списку джерел інформації).  

Реферат оформлюється на аркушах формату А4 (210×297 мм) з такими 

полями: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм (2,0 см); праве – не менше 10 

мм (1,0 см); абзацні відступи – 12,5 мм (1,25 см); міжрядковий інтервал – 

полуторний. Шрифт – Times New Roman, кегль 14. Вирівнювання тексту – по 
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ширині. Текст викладають лише на одній стороні аркуша. 

Усі аркуші реферату необхідно пронумерувати арабськими цифрами, 

проставляючи їх у правому верхньому кутку аркуша без будь-яких знаків. 

Нумерація аркушів повинна бути наскрізною для всього документа. На 

титульному аркуші, що є першим аркушем реферату, номер не ставлять, але 

враховують його у загальну нумерацію. 

Структурні елементи реферату: «Постановка проблеми у загальному 

вигляді», «Аналіз останніх досліджень і публікацій», «Мета дослідження 

(постановка завдання)», «Виклад основного матеріалу дослідження», 

«Висновки та напрямки подальших досліджень», «Список джерел 

інформації» повинні бути виділені жирним шрифтом. 

Переліки у тексті позначають одним зі способів:  

- арабськими цифрами з дужкою; 

- малими літерами української абетки з дужкою (крім літер є, з, і, ї й, о, ч, 

ь); 

- знаком дефіс. 

Формули розташовують по тексту або окремими рядками. В одному 

рядку можна розташовувати тільки одну формулу. Формули розташовують 

симетрично тексту; вище і нижче кожної формули залишають один вільний 

рядок. Інтервали між формулами, які слідують одна за одною, повинні бути 

такими, як у тексті. 

Переносити продовження формули на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, причому знаки на початку наступного 

рядка повторюють.  

Пояснення позначень величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не 

пояснені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з 

нового рядка з абзацу зі слова «де» без двокрапки у тій послідовності, у якій 

вони наведені у формулі; після формули ставиться кома. Інтервал між 

формулою та поясненням і між поясненням та подальшим текстом повинен 

бути таким, як у тексті. 
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Формули повинні бути виконані у редакторі формул MS Equation.   

Приклад оформлення формул: 

,
xx

xxk
minmax

mini
i -

-
=       (1) 

де ki – коефіцієнт шкалювання по i-му одиничному показнику;  

хi – значення i-го одиничного показника;  

xmin і xmax – мінімальне і максимальне значення i-го одиничного показника 

серед даних територій. 

Усі таблиці та рисунки повинні мати назви і бути пронумеровані (у т.ч. 

формули). 

Якщо матеріал містить рисунки чи таблиці, то на них обов’язкового 

розміщується посилання по тексту, наприклад «на рисунку 1 або на рис. 1; у 

таблиці 1 або у табл. 1». Рисунок та таблиця мають бути розміщені на одній 

сторінці з посиланнями або на наступній сторінці. 

Якщо рисунок або таблиця є власною розробкою автора, то про це 

вказується в тексті або після назви об’єкту. Якщо таблиця чи рисунок 

запозичені або розроблені на основі літературних джерел, то про це вказується 

після назви об’єкту (не у вигляді примітки чи виноски після таблиці чи 

рисунку!). 

Рисунок та таблиця мають відокремлюватися одним порожнім рядком від 

основного тексту. 

 

Таблиця 1 – Назва таблиці, (розроблено автором на основі [1, 4]) 

Назва Показники 
Шрифт таблиці: Times New 
Roman, 12 кегель, одинарний 
інтервал 

Таблиця має бути вирівняна за шириною сторінки. Всі 
елементи таблиці мають бути в одному стилі 
форматування 

 

Рисунки повинні бути обов’язково згруповані або вбудовані в об’єкт 

(рисунок MS Word) і не повинні перевищувати за розміром 13,5×18 см; шрифт 

– Times New Roman, кегль – 10-12. Рисунок розташовують симетрично тексту. 

Рисунок не може виходити за поля сторінки. 
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Рисунок 1 – Назва рисунку 
  Джерело: складено автором з використанням [5, 10, 13] 

 

Діаграми повинні бути виконані у редакторі діаграм. Для діаграми 

необхідно використовувати відтінки сірого, вона має бути чіткою у чорно-

білому відображенні. 

Рисунок чи діаграма мають редагуватися. 

Скановані рисунки, діаграми, формули категорично не припустимі! 

Посилання на джерела інформації даного документа позначають у тексті 

порядковими номерами у квадратних дужках таким чином: «У роботах [3,  4]; 

Водночас Никонович М.О. у своїй праці [5, с.18] розглядає…». 

Список джерел інформації оформлюється згідно із ДСТУ (ГОСТ 

7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), 

приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК 

України, №3, 2008 (Форма 23, с. 9-13) та у Додатку Б. 

 

3 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РЕФЕРАТУ 

 

Виконане студентом індивідуальне завдання має бути належно 

оформлене й здане викладачеві для перевірки в установлені навчальним 

планом-графіком терміни. Після рецензування викладачем реферат 

КОНТРОЛЬ 

Види Форми 

Технічний 

Екологічний 

Фінансовий 

За методом 
проведення 

За часом 
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допускається до захисту на практичному занятті, якщо він відповідає 

установленим вимогам щодо змісту, структури, обсягу роботи, або ж 

повертається студентам для усунення недоліків, після чого повторно 

рецензується. Крім цього, під час приймання виконаного індивідуального 

завдання проводиться співбесіда щодо знання студентами основних положень 

та змісту роботи, обґрунтованості висновків. 

Порядок захисту індивідуального завдання (реферату) передбачає: 

1) коротке повідомлення про актуальність теми реферату, мету і завдання 

роботи, отримані результати, висновки і пропозиції; 

2) відповіді студента на запитання викладача; 

3) відгук наукового керівника-консультанта на реферат, в якому 

відображено самостійність, своєчасність, відповідність змісту реферату обраній 

темі, повнота її розкриття, дотримання вимог щодо оформлення тощо. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Система поточного контролю і оцінювання знань з навчальної 

дисципліни «Державний фінансовий контроль» направлена на підвищення 

мотивації студентів до самостійної роботи протягом семестру. При оцінюванні 

знань і умінь студентів використовуються такі якісні показники як: повнота, 

глибина, логічність, системність, оперативність, свідомість, узагальненість. 

Окрім цього, враховуються такі критерії оцінювання, як уміння студента 

пов'язувати зміст дисципліни із змістом майбутньої професійної діяльності, 

обґрунтованість вирішення професійних завдань, а також ступінь самостійності 

студента. На оцінку впливає не тільки правильність, але і чіткість відповіді 

студента, письмова культура його мови. 

Оцінювання індивідуального завдання (реферату) з навчальної 

дисципліни «Державний фінансовий контроль» здійснюється за національною 

шкалою (з виставленням оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» чи 

«незадовільно») та шкалою ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F) (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 - Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B 
74 … 81 C 

добре 

64 … 73 D 
60 … 63 E 

задовільно 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

Індивідуальне завдання за результатами рецензування та захисту 

оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів. Максимальна сума балів за 

індивідуальне завдання становить 100 балів. Критерії оцінювання виконання 

індивідуального завдання наведені у табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2 - Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання 

Критерії оцінювання Параметри оцінки 

Макси-
мальна 

кількість 
балів 

1 2 3 
1 Актуальність теми 
реферату 

В роботі обґрунтовано актуальність обраної теми, її 
зв'язок з сучасними проблемами державного 
фінансового контролю, оцінено стан дослідження 
наукової проблеми, сформульовано мету і завдання 
реферату, надано короткий загальний огляд наявної 
літератури і використаних джерел 10 

2 Відповідність змісту 
реферату обраній темі, 
меті і завданням 

- зміст реферату повністю відповідає обраній темі, 
меті і завданням 

10 
3 Глибина розкриття 
теми, ступінь вирішення 
поставлених завдань, 
завершеність 
дослідження 

- в роботі повністю розкрито тему та виконано всі 
поставлені завдання; 
- обґрунтовані та доведені основні положення, які 
підкріплені конкретними прикладами і фактами;  
- всі міркування автора аргументовані, чітко, 
доступно, правильно і недвозначно сформульовані; 
- текст роботи логічно структурований; 
- робота має вигляд завершеного дослідження 20 

4 Наявність власних 
аналітичних висновків  

У висновках:  
- оцінено ступінь досягнення мети і виконання 
завдань роботи;  
- перераховано і стисло охарактеризовано відомі   
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Закінчення таблиці 4.2 

1 2 3 
 наукові підходи досліджуваної проблеми,  а також 

виділено нові аспекти, дискусійні питання, що 
підлягають подальшому вивченню;  
- визначено, що є цінним у реферованій роботі, що 
вимагає додаткового аналізу й уточнення, а що 
викликає сумніви 15 

5 Використання 
рекомендованої 
літератури, наявність 
посилань на сучасні 
наукові статті, 
монографії, статистичні 
данні, нормативно-
правові та законодавчі 
акти України 

-  у роботі посилання на сучасні наукові статті та 
монографії перевищують 90% від списку наявних 
джерел інформації; 
- у роботі використано сучасні статистичні данні за 
останні роки за темою дослідження; 
- у роботі мають місце посилання на діючи 
законодавчі та нормативно-правові акти України, які 
регулюють питання здійснення державного 
фінансового контролю 10 

6 Самостійність 
написання реферату 

Самостійність написання роботи характеризується: 
актуальністю обраної теми, ракурсу її розгляду, 
джерелами розкриття теми, тезами, 
аргументованістю доказів, конкретністю прикладів, 
способами угруповання і узагальнення інформації, 
структурою викладу, а також обґрунтованістю 
висновків. 10 

7 Оформлення реферату, 
грамотність, стиль 
викладу 

- робота відповідає основним вимогам до 
оформлення текстових документів СТВУЗ – ХПІ – 
3.01-2010 «Текстові документи у сфері навчального 
процесу»; 
- в роботі дотримано лексичні, фразеологічні, 
граматичні і стилістичні норми української мови; 
- стиль роботи характеризується логічною 
послідовністю викладу, упорядкованою системою 
перетинів поміж частинами висловлювання, 
прагненням автора до точності, стислості та 
однозначності висловлювання  5 

8 Захист реферату - студентом підготовлено коротке повідомлення про 
актуальність теми реферату, сформульовано мету і 
завдання роботи, охарактеризовано отримані 
результати, висновки і пропозиції; 
- отримано повні відповіді студента на запитання 
викладача й однокурсників; 
- робота має позитивний відгук наукового керівника-
консультанта 20 

Разом максимальна сума 
балів 

 
100 

 

Незараховані індивідуальні завдання вимагають доробки з усуненням 

зазначених зауважень і подальшої передачі викладачеві на повторне 

рецензування. 
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5 ВИБІР ТЕМИ РЕФЕРАТУ 

 

Тема реферату обирається студентом самостійно із запропонованого 

нижче переліку. Попередньо підбирається література та складається план 

роботи, який узгоджується з викладачем. 

При необхідності студенти можуть отримати консультативно-методичну 

допомогу викладача щодо остаточного формулювання теми реферату, його 

плану, залучення джерел інформації та літератури тощо. 

Тематика рефератів: 

1 Основні етапи становлення та розвитку державного фінансового 

контролю в Україні. 

2 Світовий досвід становлення та розвитку державного фінансового 

контролю. 

3 Державний фінансовий контроль як економічна категорія: 

систематизація наукових підходів та уточнення змісту. 

4 Місце і роль контролю в системі управління державними фінансовими 

ресурсами України. 

5 Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку державного 

фінансового контролю в Україні. 

6 Основні напрями реформування державного фінансового контролю в 

Україні. 

7 Зовнішній та внутрішній фінансовий контроль в системі управління 

державними фінансовими ресурсами України. 

8 Теоретико-методологічні аспекти організації та здійснення державного 

фінансового контролю в Україні. 

9 Державний фінансовий аудит: проблеми та перспективи розвитку в 

Україні. 

10 Теоретико-методологічні аспекти організації та здійснення державного 

фінансового аудиту в Україні. 

11 Організаційно-методичні засади здійснення державного фінансового 
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аудиту в Україні 

12 Особливості організації та здійснення державного фінансового аудиту 

за діяльністю бюджетних установ в Україні. 

13 Місце і роль Рахункової палати в системі управління державними 

фінансовими ресурсами України. 

14 Сутність і значення аудиту ефективності в системі державного 

фінансового контролю України. 

15 Особливості організації та здійснення контрольно-ревізійних заходів 

за зверненнями правоохоронних органів в Україні. 

16 Роль і значення Державної фіскальної служби в системі державного 

фінансового контролю України. 

17 Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового 

контролю в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення. 

18 Нормативно-правове забезпечення державного фінансового контролю 

в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення 

19 Фінансовий контроль Державної казначейської служби України: 

особливості організації та порядок проведення. 

20 Вітчизняний і (або) світовий досвід проведення контрольно-ревізійних 

заходів в бюджетних установах та організаціях. 

21 Роль і значення Національного банку в системі державного 

фінансового контролю України. 

22 Особливості організації та проведення перевірок готівкового обігу і 

порядку ведення касових операцій органами державного фінансового контролю 

в Україні. 

23 Роль контрольних повноважень Антимонопольного комітету України 

у формуванні та реалізації конкурентної політики України. 

24 Організаційно-правові засади здійснення митного контролю в Україні: 

проблеми та напрямки вдосконалення. 

25 Державний фінансовий контроль за цінними паперами і фондовим 

ринком в Україні: особливості організації та порядок здійснення. 
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26 Парламентський контроль за державними і місцевими фінансовими 

ресурсами в Україні: проблеми організації та здійснення. 

27 Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку державного 

фінансового контролю у сфері соціального страхування. 

28 Сучасний стан, проблеми організації та здійснення прокурорського 

нагляду за ефективністю державного фінансового контролю в Україні. 

29 Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку внутрішнього 

фінансового контролю у системі органів виконавчої влади. 

30 Особливості оформлення, розгляду та реалізації результатів 

контрольно-ревізійних заходів органами державного фінансового контролю в 

Україні. 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011 

Інформаційні ресурси 

61 Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk  

62 Офіційний сайт Державної аудиторської служби України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index  

63 Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://sts.gov.ua/  

64 Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

65 Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index  

66 Офіційний сайт Фонду державного майна України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/ua/  

67 Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/  

68 Офіційний сайт Законодавство України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4107-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
http://sts.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index
http://www.spfu.gov.ua/ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
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ДОДАТОК А  
 

Зразок оформлення титульного аркуша реферату 
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Міністерство освіти і науки України 
Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 
 
 

Кафедра економічного аналізу та обліку 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
 

з дисципліни:  «Державний фінансовий контроль»     
тема:               
              
 
 
 
 
 

Виконав(ла) студент(ка) гр.______ 
_______________________________ 
         (ініціали та прізвище студента) 
 
Номер зал. книжки ______________ 
 
 
Перевірив:_____________________ 
                         (науковий ступінь, посада, 
_______________________________ 
           ініціали та прізвище керівника) 
 

 
 
 
 
 

Харків – 20__ 
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ДОДАТОК Б  

 

Приклади оформлення списку джерел інформації 

 

Таблиця Б.1 - Приклади оформлення списку джерел інформації, який наводять 

у рефераті 

Характеристика 
джерела Приклад оформлення 

1 2 
Книги:  
 
Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. 
Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела 
християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого 
шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / 
Коренівський Д.  Г.  —  К.  :  Ін-т математики,  2006.  —  111  с.  —  
(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України 
; т. 59). 
3. Матюх Н.  Д.  Що дорожче срібла-золота /  Наталія Дмитрівна 
Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 
с. — (Ювеліри України ; т. 1). 
4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 
2005. — 196, [1] с. — (Першотвір). 

Два автори 1. Матяш І.  Б.  Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : 
Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового 
щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 
2. Ромовська З.  В.  Сімейне законодавство України /  З.  В.  Ромовська,  
Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична 
бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання 
кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю ; вип. 11). 
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних 
матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. 
Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. 

Три автори Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 
завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф 
Р.  Л.,  Магидсон Д.,  Эддисон Г.  Д.  ;  пер.  с англ.  Ф.  П.  Тарасенко.  —  
Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 
Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 
106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 
Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. 
для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. 
П.  Рогач,  М.  М.  Сердюк.  —  К.  :  Вища освіта,  2006.  —  478,  [1]  с.  —  
(ПТО: Професійно-технічна освіта). 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 
П’ять і більше 
авторів 

Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., 
Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. 
: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. 

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. 
для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. 
Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. 
дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу 
життя молоді" : у 14 кн., кн. 13). 

Без автора Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. 
тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу). 

Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 
[упорядкув.,  ст.,  пер.  і прим.  В.  О.  Шевчук].  — К.  :  Грамота,  2007. — 
638, [1] с. 

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій 
українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : 
[антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 
190, [1] с. 

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : 
[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 
2007. — 310 с. 

Багатотомний 
документ 

Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. 
Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 
2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 
2007. — 573, [1] c. 

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. 
В.,  Рубцова Е.  Ю.  ;  ред.  Иванов В.  Л.].  —  Львов :  НТЦ "Леонорм-
Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. 
— 2005. — 277 с. 

Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : 
трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— 
(Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / 
Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—  Т. 4: Косвенные 
налоги. — 2007. — 534 с. 

Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : 
Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг 
"Реабілітовані історією"  :  у 27  т.  /  голов.  редкол.:  Тронько П.  Т.  
(голова)  [та ін.]).  Кн.  1  /  [обл.  редкол.:  Синявська І.  М.  (голова)  та 
ін.]. — 2006. — 721, [2] с. 

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 
Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : 
НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. 

Матеріали 
конференцій, з’їздів 
 

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих 
учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 
11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 
2000. — 167 с. 

Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів  
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Продовження табл. Б.1 

1 2 
 на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т 

статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. 
Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. 

інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 
років АУБ). 

Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів 
конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. 
Т.  Трощенко.  —  К.  :  НАН України,  Ін-т пробл.  міцності,  2000.  —  С.  
559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). 

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. 
наук.  праць /  наук.  ред.  В.  І.  Моссаковський.  —  Дніпропетровськ :  
Навч. кн., 1999. — 215 с. 

Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за 
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во 
освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : 
КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. 

Препринти Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения 
материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с 
подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / 
Шиляев Б.  А.,  Воеводин В.  Н.  —  Х.  ННЦ ХФТИ,  2006.  —  19  с.  —  
(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; 
ХФТИ 2006-4). 

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих 
радіоактивних відходів гамма-методами /  Панасюк М.  І.,  Скорбун А.  
Д.,  Сплошной Б.  М.  —  Чорнобиль :  Ін-т пробл.  безпеки АЕС НАН 
України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. 
безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані наукові 
праці 

Социологическое исследование малых групп населения / В. И. 
Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 
академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 
регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. 
в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники Географія :  словник-довідник /  [авт.-уклад.  Ципін В.  Л.].  —  Х.  :  
Халімон, 2006. — 175, [1] с. 

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. 
термінів і понять з орг.  навч.  процесу у вищ.  навч.  закл.  /  З.  І.  
Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. 
— К. : Карпенко, 2007. — 219 с. 

Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. 
Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Атласи Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я 
миру та розвитку згідно з рішенням 31  сесії ген.  конф.  ЮНЕСКО /  
[наук.  редкол.:  С.  С.  Куруленко та ін.]  ;  Рада по вивч.  продукт.  сил 
України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. 

Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : 
посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов,  
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Продовження табл. Б.1 

1 2 
 В.Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — 

Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с. 
Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. 

— Х. : Ранок, 2005. — 96 с. 
Законодавчі та 
нормативні 
документи 

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 
2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 
2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). 

Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. 
ред.  В.  М.  Заболотько.  —  К.  :  МНІАЦ мед.  статистики :  Медінформ,  
2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи). 

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 
посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н 
ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та 
енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ 
Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти Графічні символи,  що їх використовують на устаткуванні.  
Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — 
[Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 
ІV, 231 с. — (Національний стандарт України). 

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ 
ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : 
Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні 
стандарти України). 

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та 
лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові 
вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : 
ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : 
Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний 
стандарт України). 

Каталоги Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева 
И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-
стандарт, 2006—    . — (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. 
— 2007. — 264 с.       Т. 6. — 2007. — 277 с. 

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник 
/ [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. 

Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 
2003]. — 11 с. 

Горницкая И.  П.  Каталог растений для работ по фитодизайну /  
Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с. 

Бібліографічні 
показчики 

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 
дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 
державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. 
Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с. 

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 
опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—
2005  роки /  [уклад.  Кирись Б.  О.,  Потлань О.  С.].  —  Львів :  Львів.  
держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні 
довідники ; вип. 2). 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 
Дисертації Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... 

доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 
276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 
робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія 
машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с. 

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 
показників в системі підтримки прийняття рішень управління 
державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн.  наук :  спец.  05.13.06  „Автоматиз.  системи упр.  та прогрес.  
інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с. 

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 
 

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 
спортивних ігор /  Ж.  Л.  Козіна //  Теорія та методика фізичного 
виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // 
Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17. 

Валькман Ю.  Р.  Моделирование НЕ-факторов —  основа 
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. 
С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні 
технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. 

Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі 
фізкультурної освіти /  Ма Шуін //  Теорія та методика фізичного 
виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. 

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. 
Чепелевська,  Р.  О.  Моісеєнко,  Г.  І.  Баторшина [та ін.]  //  Вісник 
соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — 
№ 1. — С. 25—29. 

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. 
М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 
13—20. 

Зеров М.  Поетична діяльність Куліша //  Українське письменство 
ХІХ ст.  Від Куліша до Винниченка :  (нариси з новітнього укр.,  
письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—
291. 

Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 
проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. 
Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования 
импульсных источников энергии в промышленности : междунар. 
науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33. 

Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 
цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми 
модернізації міст України :  (кінець XIX—початок XX  ст.  /  Д.  М.  
Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202. 
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Закінчення табл. Б.1 

1 2 
Електронні ресурси Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 

ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / 
Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. 
— Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 
Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з 
контейнера. 

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю 
та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти 
[Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / 
Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-
во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 
см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-
266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з 
титул. екрану. 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 
ресурси в науці,  культурі та освіті :  (підсумки 10-ї Міжнар.  конф.  
„Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, 
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — 
С. 43. —  Режим доступу до журн.  :  
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm


 

 33 

ЗМІСТ 

 

Вступ.....................................................................................................................3 

1 Вимоги до структури реферату......................................................................3 

2 Вимоги до оформлення реферату ..................................................................7 

3 Порядок захисту реферату .............................................................................10 

4 Критерії оцінювання.......................................................................................11 

5 Вибір теми реферату.......................................................................................14 

Список рекомендованої літератури ....................................................................17 

Додаток А Зразок оформлення титульного аркуша реферату...........................25 

Додаток Б Приклади оформлення списку джерел інформації...........................27 

 



 

 34 

Навчальне видання 

 

Методичні вказівки 

для виконання індивідуального завдання 

з навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

спеціалізації 01 «Облік, аудит і оподаткування» 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 

усіх форм навчання 

 
 
 
Укладач ЖАДАН Тетяна Андріївна 
 
 
 
Відповідальний за випуск О.В. Манойленко 
 
 
 
Роботу рекомендував до видання М.І. Погорєлов 
 
 
 
 
 
План 2014 р., поз. 32.2 

 
 
 

Формат 60х90 1/16. Тираж 50 прим. Друк цифровий. Папір офсетний. 
Ум. друк. арк. 1,21. Обл.-вид. арк. 1,23. Замовлення № 29 

 
Видавництво та друк ФОП Шейніна О.В. 

61052, Україна, м. Харків, вул. Слов’янська, 3 
 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготівників 

і розповсюджувачів видавничої продукції 
ДК № 2779 від 28.02.2007 р. 

 


	49 Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
	54 Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

