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Вступ 
 

Сьогодні держави характеризується євроінтеграційним прагненням 

та реалізацією загальнонаціональних завдань у різних сферах суспіль-

ного життя загалом, та державного управління зокрема. Процес реформ  

є переважно динамічним та багатовекторним проявом потреб суспіль-

ства для забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Виникає 

необхідність підвищення прозорості, підзвітності та ефективності діяль-

ності органів державної влади та суб'єктів господарювання, а також  

створенні надійної платформи для системи державного фінансового  

контролю. Адже, ефективна система державного фінансового контролю  

є не лише гарантом прозорості та якості діяльності органів державної 

влади, а й дієвим механізмом для забезпечення фінансової стабільності 

й економічної безпеки країни. 

Вагомий внесок у формування теоретичних та організаційно-прак-

тичних засад державного фінансового контролю здійснили такі вчені, як: 

О. А. Шевчук, А. В. Хмельков, Ю. Б. Слободяник, Л. М. Івашова, Є. В. Мних, 

І. І. Іванова, Г. В. Дмитренко, І. Ю. Чумакова, В. Ф. Піхоцький та ін. 

Поданий у посібнику матеріал охоплює усі основні теми і розділи 

дисципліни "Державний фінансовий контроль", структура посібника зу-

мовлена логікою викладання курсу: від теоретичних основ до практичних 

навичок, особливостей подання отриманих результатів. Ступінь засво-

єння матеріалу можна перевірити за допомогою питань. 

Ідея викласти державний фінансовий контроль у схемах та табли-

цях з'явилася внаслідок тривалого практичного застосування різних спо-

собів викладання лекційного курсу. Вільний виклад матеріалу зручний 

для викладача, проте, у результаті студенти не мають так званого "кар-

каса знань" і вимушені самі його будувати. А використання опорних схем 

та таблиць в якості супроводу до лекційного матеріалу дозволяє не лише 

структурувати матеріал, а й викладати його ієрархічно, зі збереженням 

усіх взаємозв'язків. 

Варто зазначити, що будь-яка схема завжди спрощує реальну склад-

ність матеріалу, але водночас спрощує і його сприймання та розуміння. 

Оскільки в жодну схему не можна вкласти повне уявлення про тему, то 

під кожною із запропонованих схем та таблиць ви можете знайти поси-

лання на джерело, аналіз якого дозволить повно та глибоко проникнути  

в сутність матеріалу. 
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Метою навчальної дисципліни є оволодіння базовими теоретич-

ними знаннями та набуття практичних навичок проведення державного 

фінансового контролю. 

Предметом навчальної дисципліни є організація, методологія  

і методика державного фінансового контролю. 

Пропонований навчальний посібник розкриває існуючу в Україні си-

стему державного фінансового контролю. Посібник розроблено за про-

грамою дисципліни "Державний фінансовий контроль". Викладено етапи 

становлення та розвитку контролю; сутність та зміст економічного конт-

ролю; сутність та функції державного фінансового контролю, його скла-

дові, організацію контрольної діяльності; контроль діяльності підприєм-

ницьких структур; дослідження діяльності бюджетної установи; узагаль-

нення результатів ревізії бюджетної установи особливості контролю  

фінансово-кредитних установ; контроль виконання місцевих бюджетів 

у фінансових органах; контроль ефективності використання коштів дер-

жавного бюджету Рахунковою палатою при Верховній Раді України 

Метою посібника є сприяння оволодінню базовими теоретичними 

знаннями, набуттю практичних навичок проведення державного фінан-

сового контролю, а також розумінню проблем його розвитку як основи 

наступної адаптації майбутніх фахівців до професійного середовища. 

Завданнями цього посібника можна вважати:  

надання теоретичних знань із навчальної дисципліни "Державний 

фінансовий контроль" та сприяння їх більш легкому і глибокому засвоєн-

ню знань студентами щодо теоретичних основ економічного контролю  

та організації контрольного процесу, формуванню компетентностей що-

до практичного застосування сучасних форм і методів проведення дер-

жавного фінансового контролю. 

У кожній темі наведено перелік професійних компетентностей, яких 

набувають студенти в процесі опанування дисципліни, ключові слова, 

а також контрольні запитання для самодіагностики знань.  

Перша частина посібника відповідає першому теоретичному мо-

дулю навчальної дисципліни – "Теоретичні основи економічного контро-

лю та організація контрольного процесу". У межах цього модуля подано 

теоретичні питання державного фінансового контролю, його складових, 

організації контрольної діяльності. 
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Друга частина посібника відповідає другому практичному модулю 

навчальної дисципліни – "Методичні основи контролю в діяльності під-

приємницьких структур, установ та організацій". У межах цього модуля 

розглянуто практичні аспекти державного фінансового контролю, а саме: 

питання контролю підприємницьких структур; бюджетної установи; уза-

гальнення результатів контролю; контролю фінансово-кредитних уста-

нов; контролю виконання місцевих бюджетів у фінансових органах; конт-

ролю ефективності використання коштів державного бюджету Рахунко-

вою палатою при Верховній Раді України. 

У процесі вивчення дисципліни студент набуває таких компетент-

ностей: здатність до визначення основних теоретичних засад державно-

го фінансового контролю в Україні; здатність усвідомлювати особливості 

проведення державного фінансового контролю; здатність застосовувати 

методичні основи контролю в діяльності підприємницьких структур, уста-

нов та організацій. 

Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни "Держав-

ний фінансовий контроль" на прагматичному рівні він має стати відправ-

ною точкою в системі залучення студентів до роботи в органах держав-

ного управління та відігравати важливу роль у формуванні індивідуальних 

якостей майбутніх фахівців. 

Бажаємо успіху у вивченні державного фінансового контролю!  
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Змістовий модуль 1  

Теоретичні основи економічного контролю  

та організація контрольного процесу 

 

1. Становлення та розвиток контролю 

 

 

 
 

 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що фор-

мується 

Знання Уміння Комунікація 

Автоном-

ність, відпо-

відальність 

Здатність визна-

чати етапи роз-

витку контролю 

Сутності конт-

ролю, його різ-

новидів, пред-

мета, об'єктів, 

суб'єктів, мето-

дів та прийо-

мів контролю 

Уміння обирати 

та застосовува-

ти відповідні ме-

тоди й прийоми 

контролю залеж-

но від його різ-

новидів 

Здатність об-

ґрунтовувати 

власну пози-

цію щодо роз-

витку контролю 

Самостійність  

в ухваленні рі-

шення щодо за-

стосування кон-

кретних мето-

дів та прийомів 

контролю 

 

 

Ключові терміни: розвиток, контроль, еволюція, контрольна 

діяльність, організація 

 

Метою цієї теми є розгляд основних історичних віх станов-

лення та розвитку контролю в Україні та світі 

 

1.1. Основні історичні віхи розвитку контролю у світі. 

1.2. Еволюція контролю на теренах України. 

1.3. Організація контрольної діяльності у світі 
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1.1. Основні історичні віхи розвитку контролю у світі 

 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Основні хронологічні етапи розвитку контролю у світі [2] 

 

 

Давні часи 

(до н. е.) 

I – V ст.  

н. е. 

VI – VIII ст.  

н. е. 

XI – XIII ст. 

н. е. 

XІV – XVІІІ 

ст. н. е. 

XIХ – XХ ст. 

н. е. 

Облік та перевірка наявних ресурсів, про-

дуктів, товарів, матеріальних цінностей. Роз-

криття збитків. Зароджується та розвива-

ється державний контроль 

Контроль здійснюється вже не лише за кіль-

кістю заготовлених і виготовлених продук-

тів, але і за процесом розвитку торгівлі 

Досягнутий рівень обліку та перевірки тим-

часово забули 

Відродження та розвиток контролю, дер-

жавного рахівництва. Введення інвентарного 

опису, системи касових операцій, поява ін-

ституту контролерів 

Трансформація господарського обліку в бух-

галтерський. Засобами контролю виступа-

ють рахунки бухгалтерського обліку та ба-

ланс. Прийняття спеціальних законів та норм 

стосовно обліку та рахування 

Контроль починає виступати в якості однієї 

з наукових дисциплін 



11 

 
 

 

Рис. 1.2. Періоди розвитку і становлення контролю  

Періоди розвитку і становлення контролю 

І Римські цифри (класичний) 
Історія стародавнього світу і раннього  

середньовіччя 

ІІ Арабські цифри 

Позиційна система лічби 
(1200 – 1850) 

ІІІ Виникнення публічної звітності і контролю 

(1850 – 1950) 

ІV Сучасний (новий) період –  
період комп'ютерних технологій 
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Рис. 1.3. Географічний розвиток контролю у світі (до нашої ери) 

  

Королівство Нілу 
5000 років  

до н. е. 

Інвентаризація 

Давній Єгипет 

3400 – 2980 років 
до н. е. 

Кошториси витрат  
та контроль за ними 

Вавілон 

1792 – 1750 рр. 
до н. е. 

Закони Хаммурапі 
2200 – 2150 років        

до н. е. 

Іудея 

Облік поєднується  
з контролем 

Стародавня    
Греція 

Контроль збереження 
власності 

Афіни 
V ст. до н. е. 

Стародавній Рим 

ІІІ ст. до н. е. 

Афінська  
модель аудиту 

Китай 

700 р. до н. е. 

Державні фінанси  
контролює Сенат 

Італія 

1394 р. 

Створена  
аудиторська  

система 

Дотримання точності 
під час проведення  

контролю 



13 

 
 

 

Рис. 1.4. Географічний розвиток контрою у світі (нашої ери)  

Великобританія 
ІХ ст. н. е. 

Державне визна-
чення контролю 

Америка 
1494 р. 

Збільшення обсягу 
товарі, капіталу Європа  

в середині ХVІІІ cт. 

Генеральна рахункова палата Пруссії. 

Імперська облікова палата Чехії. 

Імперсько-королівський верховний суд в Ав-

стро-Угорщині. 

Головна рахункова палата Варшавського кня-

зівства в Польщі. 

Суд рахунків у Іспанії. 

Вища бухгалтерська рада Османської імпе-

рії в Туреччині. 

Вищий суд у Румунії 
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Таблиця 1.1 

 

Періоди виникнення органів контрольної діяльності  

в окремих країнах світу [2] 

 

Орган контрольної діяльності Рік 

Рахункові відомства Китаю 3 тисячі років тому 

Рахункові відомства Кореї 1,3 тисячі років тому 

Палата рахунків Франції 1318 

Національне управління аудиту Великобританії 1320 

Регулярна аудиторська організація Бельгії 1386 

Імперсько-Королівський Верховний суд аудиту  

в Австро-Угорщині 
1768 

Головна рахункова палата Варшавського Князів-

ства в Польщі 
1808 

Суд рахунків в Іспанії 1828 

Вища бухгалтерська Рада Османської імперії                                 

в Туреччині 
1862 

Вищий суд аудиту в Румунії 1864 
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1.2. Еволюція контролю на теренах України 

 

 

Таблиця 1.2 

 

Еволюція контролю в Україні  

 

Період Характеристика 

1 2 

Із січня  

1866 р. 

Контрольні функції на всій території Росії, виконувало Управ-

ління державного контролю, яке працювало при Міністерстві 

фінансів 

З березня  

1917 р. 

Функціонували відповідні контрольні палати державного контро-

лю, і така структура існувала в Україні до встановлення радян-

ської влади. Державний контролер із надзвичайними правами  

і повноваженнями було створено 2 квітня 1918 року як відділ 

контролю, що згодом був перетворений на Секретаріат Держав-

ного контролю. Пізніше в Харкові було утворено Народний комі-

саріат державного контролю УСРС 

Січень  

1924 р. 

Спеціальним органом документального та послідуючого фінан-

сового контролю оголошено Фінансово-контрольне управління 

(ФКУ) СРСР 

Листопад  

1926 р. 

Фінансово-контрольне управління СРСР реорганізовано в Дер-

жавний фінансовий контроль та його місцеві органи 

1932 – 1933 рр. 
Фінансово-контрольне управління УРСР перетворилось на фі-

нансово-бюджетну інспекцію 

Жовтень  

1937 р. 

У складі Наркомфіну СРСР починають створюватися спеціальні 

Контрольно-ревізійні управління 

З 1937 р.  

до 1956 р. 

Фінансовий контроль в Україні здійснювало Контрольно-ревізій-

не управління Наркомату, пізніше Міністерство фінансів СРСР.  

У 1956 році Контрольно-ревізійне управління було створене  

у складі Мінфіну України 

Грудень  

1965 р. 

Органи партійно-державного контролю перетворено в органи 

народного контролю 

Травень  

1991 р.  

Ухвалено Закон про Контрольну палату СРСР, яка отримала 

статус вищого органу фінансово-економічного контролю 

1993 р. 
Прийнято Закон України "Про державну контрольно-ревізійну 

службу в Україні" 

1993 р. 
Видано Закон України "Про основні засади здійснення держав-

ного фінансового контролю в Україні" 
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Закінчення табл. 1.2 

 

1 2 

27 серпня 

2000 р. 

Видано Указ Президента України № 1031 "Про заходи щодо під-

вищення ефективності контрольно-ревізійної роботи" Головному 

контрольно-ревізійному управлінню України надано статус цент-

рального органу виконавчої влади 

09 грудня 

2010 р. 

Відповідно до Указу Президента України № 1085/2010 "Про  

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" 

Головне контрольно-ревізійне управління України реорганізо-

вано в Державну фінансову інспекцію України 

23 квітня 

2011 р. 

Утворено Державну фінансову інспекцію України з Головного 

контрольно-ревізійного управління України 

28 жовтня  

2015 р. 

На базі Державної фінансової інспекції постановою Уряду ство-

рена Державна аудиторська служба України 

17 грудня 

2016 р. 

Кабінет міністрів видав розпорядження щодо створення "Кон-

цепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю 

на період до 2017 року" 

08 лютого  

2017 р. 

Стратегія реформування системи управління державними фі-

нансами на 2017 – 2020 роки 

10 травня  

2018 р. 

Кабінет міністрів видав розпорядження "Про схвалення Концеп-

ції реалізації державної політики у сфері реформування системи 

державного фінансового контролю до 2020 року" 
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Рис. 1.5. Етапи розвитку контролю в умовах незалежності Україні  

Етапи розвитку контролю в умовах незалежності Україні 

Етап становлення 

(1990 – 1997 pр.) 

Етап  

удосконалення 

(1998 – 2005 рр.) 

Сформовані базові умови для створення системи 

контролю та мережі контролюючих органів, досяг-

нуто конституційне та законодавче закріплення 

правових гарантій їх діяльності, започатковано роз-

межування повноважень між органами державної 

влади і місцевого самоврядування, утворено каркас 

інфраструктури незалежного контролю, організова-

но кадрове, інформаційне, методичне забезпечення  

Впроваджуються заходи щодо реформування та по-

дальшого розвитку контролюючих інституцій, опти-

мізації та підвищення їх ефективності. Затверджена 

стратегія розвитку системи державного фінансово-

го контролю, що здійснюється органами виконавчої 

влади 

Етап  

реформування 

(2005 – 2011 рр.) 

Радикальне реформування діючої системи контро-

лю. Розроблено та затверджено Концепцію розвит-

ку державного внутрішнього фінансового контролю 

Етап 

реформування 

(з 2012 р. по те-

перішній час) 

Розроблено та затверджено Концепцію та стратегію 

реалізації державної політики у сфері реформування 

системи державного фінансового контролю 
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1.3. Організація контрольної діяльності у світі 

 

 

 
 

Рис. 1.6. Дворівнева схема організації контрольної діяльності  

в зарубіжних країнах 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Основні типи державних органів фінансового контролю  

у країнах Євросоюзу   

Органи державного  

контролю 

Підпорядкованість органів 

державного контролю 

Вищий орган державного 

контролю 
Парламент або президент 

Державні контрольно-

ревізійні підрозділи  

міністерств і відомств 

Відомства та міністерства 

Основні типи державних органів фінансового контролю                
у країнах Євросоюзу 

Аудиторські 
суди (Франція, 
Бельгія, Люк-
сембург, Пор-
тугалія, Іспа-

нія, Італія) 
або судові    

органи, що є 
складовими 
судової сис-
теми країни 

(Греція, Пор-
тугалія) 

Контрольні 
управління 
у структурі 

уряду 
(Швеція, 

Фінляндія) 

Незалежні 
контрольні 
управління 

на чолі з Ге-
неральним 

контролером 
(Велико-

британія, 
Ірландія,   

Данія) 

Колегіальні 
органи, що 
не мають    
судових      
функцій       

(Нідерланди, 
Німеччина) 
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Таблиця 1.3 

 

Особливості організації контрольної діяльності в окремих країнах 

[12; 34; 66; 67] 

 

Країна Особливості організації контрольної діяльності 

1 2 

США 

Класичним прикладом щодо організації фінансового контролю                

в президентській республіці є Сполучені Штати Америки. Незва-

жаючи на те, що законослухняність у США піднесена до рівня 

культу, окрім казначейства, державний контроль у галузі фінан-

сів тут здійснюють ще Головне контрольно-фінансове управління 

(ГКФУ) Конгресу, Адміністративно бюджетне управління (АБУ) 

при Президентові США, Управління з добору і розстановки кад-

рів, Президентська рада з боротьби з фінансовими зловживан-

нями в державних установах ("Рада честі й ефективності"), 

інспектори Федеральної резервної системи, служба внутрішніх 

доходів (податкова служба) та ін. 

Великобританія 

У Великобританії контроль фінансово-господарської діяльності 

державного сектора економіки здійснює Національне контрольно-

ревізійне управління, яке є урядовим органом і функціонує від-

повідно до Закону про фінансовий контроль. Управлінню надано 

право проводити перевірки рахунків усіх урядових установ і ши-

рокого кола державних органів, через які проходить більше 60 % 

витрат, а також контролювати субсидії, що надаються місцевими 

органами влади системи охорони здоров'я, галузям промисло-

вості і державним корпораціям 

Франція 

Одна з організаційно найскладніших структур – Рахункова пала-

та Франції. Керівництво палати затверджується Радою Міністрів. 

До керівного складу палати входять прем'єр-президент (призна-

чається довічно), генеральний прокурор (виступає в державних 

інтересах та є посередником між палатою, урядом і судовими 

органами) й генеральний прем'єр-адвокат. Палата діє на коле-

гіальних засадах. У професійному штаті відомства сім палатних 

президентів (за галузевими напрямами) та 200 магістратів (юри-

дичні радники, фінансові інспектори, аудитори) 

Болгарія 

У Болгарії державний фінансовий контроль здійснюється міні-

стерством фінансів через Головне управління фінансового конт-

ролю і територіальні управління. Штат визначається Радою Мініст-

рів. Фінансові ревізори призначаються та звільняються наказами 

міністра фінансів. План роботи затверджується міністром фінансів.  
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Продовження табл. 1.3 

 

1 2 

 

Предметом контролю є законність фінансово-господарських опе-

рацій, достовірність звітності, бюджетної та валютної дисципліни, 

приватизаційні операції 

Німеччина 

У Німеччині фінансово-господарська діяльність підприємств та-

кож піддається державному регулюванню, а відтак і зовнішньому 

контролю. Під зовнішнім контролем тут розуміють як ревізію (її про-

водять фінансові органи з метою забезпечення правильності 

стягнення податків), так і обов'язкову перевірку річних балансів, 

рахунків прибутків і збитків та інших форм (її здійснюють госпо-

дарські контролери). Федеральне відомство з фінансів займа-

ється податковою перевіркою підприємств і оподаткуванням іно-

земних капіталовкладень, а Федеральна контрольно-ревізійна 

служба здійснює поточний контроль за бюджетом. У Німеччині 

контрольно-ревізійні підрозділи відповідних федеральних струк-

тур виконують внутрішні ревізії за погодженням із Федеральною 

рахунковою палатою 

Румунія 

У Румунії основу контролю складають такі його різновиди, як 

парламентський, урядовий та відомчий. Парламентський контроль 

здійснюється Рахунковою палатою, яка має свої дирекції в усіх 

регіонах (Румунія адміністративно розділена на 41 повіт). Урядовий 

фінансовий контроль здійснюється Міністерством фінансів, яке  

у своїй структурі має Генеральну дирекцію фіскального контролю  

та генеральні управління державних фінансів у кожному повіті, які 

також мають дирекції фіскального контролю. Відомчий фінансовий 

контроль здійснюється Управлінням контролю і внутрішнього аудиту, 

які є в складі галузевих міністерств. Водночас рахункова палата 

Румунії є незалежним органом, підпорядкованим і підзвітним тільки 

парламенту, її низові дирекції підпорядковані тільки центральному 

апарату палати 

Швеція 

У Швеції, яка є парламентарною монархією, головним відомством  

у справах державного контролю та обліку є Державне ревізійне 

управління (яке ще в деяких джерелах називають Національним 

бюро аудиту). Його метою, за визначенням уряду, і досягнення 

високоякісного управління фінансовою діяльністю. Діяльність 

Управління характеризується двома напрямами-проведенням що-

річних ревізій фінансово-господарської діяльності національних 

установ і підприємств та ревізій ефективності державних закупівель.  

 



21 

Закінчення табл. 1.3 

 

1 2 

 

На відміну від багатьох інших європейських країн міністерства 

Швеції не наділені повноваженнями безпосереднього управління 

урядовими відомствами 

Бахрейн 

Зразком найоптимальнішого підходу до питання використання 

функцій вищого органу контролю є досвід Бахрейну. Професійними 

складниками організаційної структури органу Державного фінан-

сового аудиту цієї країни є секції:  

 фінансового аудиту (аналіз загального фінансового стану під-

приємств та установ; перевірка дотримання положень норма-

тивно-регулювальних документів);  

 аудиту адміністративної діяльності (визначення економічності 

й ефективності, оцінювання якості й кількості наданих послуг; 

аналіз досягнення об'єктом контролю поставленої мети);  

 аудиту комп'ютерних та бухгалтерських систем 

 

 

Запитання для самодіагностики 

 

1. У чому полягає значення вивчення історичних аспектів розвитку 

контролю? 

2. Які основні важелі впливу на розвиток контролю з огляду на його 

історичні аспекти розвинення? 

3. Які історичні особливості суспільства вплинули на розвиток кон-

тролю? 

4. Визначте основні етапи розвитку системи контролю в умовах 

розбудови ринкових відносин в Україні. 

5. На чому базується вибір моделі організації контрольно-ревізійної 

роботи у різних країнах? 

6. Які організаційні схеми контролю застосовуються в зарубіжних 

країнах? 
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2. Сутність та зміст економічного контролю 

 

 

 
 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що  

формується 

Знання Уміння Комунікація 

Автоном-

ність, відпо-

відальність 

Здатність ви-

значати зміст 

економічного 

контролю 

Сутності еконо-

мічного контро-

лю, його різно-

видів 

Уміння обирати 

та застосовува-

ти відповідні ме-

тоди й прийоми 

економічного кон-

тролю 

Здатність обґрун-

товувати влас-

ну позицію що-

до економічного 

контролю 

Самостійність  

в ухваленні рі-

шення щодо за-

стосування кон-

кретних методів 

та прийомів кон-

тролю 

 

 

  

 

Метою цієї теми є визначення сутності та змісту економічно-

го контролю, а також представлення системи державних ор-

ганів економічного контролю в Україні 

Ключові терміни: контроль, економічний контроль, фінансовий 

контроль, господарський контроль, фінансово-господарський  

контроль, загальноекономічний контроль 

2.1. Визначення поняття "контроль". 

2.2. Економічний контроль: поняття та складові. 

2.3. Державні органи економічного контролю в Україні 
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2.1. Визначення поняття "контроль" 

 

 

 
 

 

Рис. 2.1. Етимологічна побудова поняття "контроль" 

 

 

 
 

 

Рис. 2.2. Підходи до визначення поняття контролю  

contra role 

Control 
від французького – перевірка чи спостереження з метою перевірки 

Префікс, що означає "протидію" 
тому, що виражено в другій  

частині слова 

Міра впливу, значення, 
ступінь участі в чомусь 

У такому розумінні більш правильно тлумачити слово "контроль"  
як перевірку, а також спостереження з метою перевірки для проти-
дії чомусь небажаному; виявлення, попередження та припинення  

протиправної поведінки з боку будь-кого 

… нагляд або спостере-

ження 

… принцип, стадія процесу або 

окремий елемент управління 

… повернення до 

раніше розглянутого 

питання 

…вимірювання та 

аналіз виконання 

планів 

… протистояння 

документальним 

твердженням 

Контроль – це … 
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Таблиця 2.1 

 

Сучасні визначення поняття контролю [8] 

 

Автор Визначення 

Білуха Н. Т. 

Контроль – це система нагляду та перевірки відповідності 

процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управ-

лінським рішенням, встановлення результатів управлінського 

впливу виявленням відхилень, допущеним у процесі таких  

рішень 

Бутинець Ф. Ф. 

Контроль – це систематичне спостереження і перевірка про-

цесу функціонування відповідного об'єкта з метою встанов-

лення його відхилень від заданих параметрів 

Енциклопедичний 

словник бізнесмена 

Контроль – це замір та аналіз результатів виконання страте-

гічних планів, планів маркетингу і вживання заходів, що коре-

гують їх 

Жила В. Г. 

Контроль – це процес, що забезпечує відповідність функціону-

вання об'єкта управління ухваленим управлінським рішенням 

та направлений на успішне досягнення поставлених цілей 

Лушкін В. А. 

Контроль – це система спостереження та перевірки процесу 

функціонування та фактичного стану об'єкта управління з метою 

визначення обґрунтованості й ефективності ухвалених управ-

лінських рішень та результатів їх виконання, виявлення відхи-

лень від вимог цих рішень, інформування про ці явища керів-

них органів та усунення несприятливих ситуацій 

Павлюк В. В. 

Контроль – це елемент управління, є складним процесом, на-

правленим на перевірку відповідності контрольованих об'єктів 

вимогам, виданим параметрам 

Пушкар М. С. 
Контроль – це заключний етап управлінської діяльності, що 

дозволяє співставити досягнені результати із запланованими 

Райзберг Б. А. 

Контроль – це складова частина управління економічними 

об'єктами та процесами, що полягає в спостереженні за об'єктом 

з метою перевірки відповідності об'єкта спостереження бажа-

ному та необхідному стану, передбаченому законами, поло-

женнями, інструкціями, іншими нормативними актами 

Усач Б. Ф. 

Контроль – це повторне повернення до раніше розглянутого 

питання; його перевірка означає перевірку виконання тих або 

інших господарських рішень з метою встановлення їх закон-

ності та економічної доцільності 
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Рис. 2.3. Контроль як одна із функцій (або підсистем)  

загального управління [8] 

 

 
 

Рис. 2.4. Контроль як функція управління  

 

Організація 

Аналіз 

Планування 

Регулювання 

Облік 

Контроль 

Контроль як функція управління 

забезпечення ефективної 
діяльності господарюючого 
суб'єкта через виконання 
завдань, що стоять перед 

системою управління  
таким суб'єктом 

 визначення фактичного стану або дії 
керованої ланки системи управління ор-
ганізацією (об'єкта контролю);  

 порівняння фактичних даних із нор-
мативними (плановими), тобто з базою 
для порівняння, прийнятої в організації, 
або заданої ззовні, або заснованої на ра-
ціональності;  

 оцінювання відхилень, що перевищують 
гранично припустимий рівень, на пред-
мет ступеня їхнього впливу на аспекти 
функціонування організації;  

 виявлення причин цих відхилень 

Мета Завдання 
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2.2. Економічний контроль: поняття та складові 

 

 
 

Рис. 2.5. Поняття та складові економічного контролю 

Економічний контроль – це сукупність економічних відно-
син, які виникають у системі взаємодії та управління продук-
тивними силами і виробничими процесами 

Фінансовий контроль – це система відносин      
із приводу систематичного спостереження та пе-
ревірки процесу створення, розподілу і викорис-
тання фондів фінансових ресурсів на всіх рівнях, 
яка діє з метою встановлення відхилень від за-
даних параметрів у вартісному виразі 

Загальноекономічний контроль здійснюється 
на макроекономічному рівні та має такі об'єкти 
дослідження: виконання програм економічного 
та соціального розвитку країни, регіону; задово-
лення життєво важливих потреб людей; дина-
міка ціноутворення; кон'юнктура ринку; викорис-
тання ресурсів країни, регіону та інші велико-
масштабні національні програми народногоспо-
дарського значення 

Господарський контроль – це контроль за за-
конністю та ефективністю господарської діяль-
ності підприємства, установи, організації 
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Фінансово-господарський контроль – це кон-
троль за фінансовими операціями та господар-
ськими процесами з метою встановлення їх закон-
ності, правильності і доцільності, що має місце  
в усіх галузях національної економіки і з'являєть-
ся в різних формах залежно від форми власності 
підконтрольного об'єкта 
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Рис. 2.6. Зміст фінансового контролю 

Мета фінансового контролю полягає у постійній та повній  
перевірці фінансових показників суб'єктів господарювання 

За джерелами 
інформації: 

 документальний; 
 натурально-речовий 

Методи: 

 камеральна перевірка; 

 документальна перевірка; 

 економічний аналіз; 

 інспектування (ревізія); 

 обстеження 

За часом проведення: 

 попередній; 

 поточний; 

 наступний 

Види: 

 державний позавідомчий; 

 внутрівідомчий; 

 внутрігосподарський; 

 громадський; 

 аудиторський 

Об'єкт: фінансова  
діяльність суб'єктів  

господарювання 

Суб'єкт: Державна аудиторська 
служба України, незалежні  

аудиторські фірми, Аудиторська 
плата України 

Фінансовий контроль – це система відносин із приводу систе-
матичного спостереження та перевірки процесу створення, роз-
поділу і використання фондів фінансових ресурсів на всіх рівнях, 
яка діє з метою встановлення відхилень від заданих параметрів 
у вартісному виразі 
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Рис. 2.7. Зміст господарського контролю  

Господарський контроль – це контроль за законністю та ефектив-
ністю господарської діяльності підприємства, установи, організації 

Мета: встанов-
лення правиль-
ності ведення та 
законності госпо-
дарської діяль-
ності, а також ви-
явлення резер-
вів підвищення 
її ефективності 

Предмет: 
господар-
ська діяль-
ність госпо-
дарюючо-
го суб'єкта 

Об'єкт: господарські 
процеси і їх резуль-
тати, а також окре-
мі господарські опе-
рації. Активи, влас-
ний капітал та зобо-
в'язання у процесі 
здійснення госпо-
дарської діяльнос-
ті знаходяться в по-
стійному русі, чи-
нять кругообіг, який 
складається з трьох 
господарських 

процесів 

Джерела ін-
формації: да-
ні господар-
ського обліку, 
первинні до-
кументи та фі-
нансова звіт-
ність підпри-
ємств 

Процес постачання – гроші перетворюються в предмети праці, які 
утворюють виробничі запаси. У процесі постачання об'єктами гос-
подарського контрою є затрати на придбання засобів, обсяг їх заго-
товлення, розрахунки з постачальниками 

Процес виробництва – зі сфери обігу засоби переходять у сферу 
виробництва. На цій стадії засоби праці, предмети праці та праця, 
вступаючи у взаємодію, створюють готовий продукт. У процесі ви-
робництва об'єктами господарського контролю виступають витрати 
на виготовлення продукції, наявність і рух готової продукції 

Процес реалізації (збуту) – заключна стадія кругообігу. На цій ста-
дії готова продукція реалізується споживачам, виникають розра-
хункові відносини з покупцями. Результатом процесу реалізації  
є дохід, отриманий від реалізації продукції. На стадії реалізації  
об'єктами господарського контролю є витрати, пов'язані з відванта-
женням і реалізацією продукції 
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Рис. 2.8. Зміст фінансово-господарського контролю 

  

Фінансово-господарський контроль –  
це контроль за фінансовими операціями та господарськими про-
цесами з метою встановлення їх законності, правильності і до-
цільності, що має місце в усіх галузях національної економіки 
і з'являється в різних формах залежно від форми власності під-
контрольного об'єкта 

Суб'єкти: 
зовнішні та внут-
рішні органи конт-
ролю. Кожній фор-
мі фінансово-гос-
подарського конт-
ролю відповідає 
окремий суб'єкт 
контролю 

Метод: 
сукупність прийомів, 
за допомогою яких 
оцінюється стан об'-
єктів, що підлягають 
дослідженню. Мето-
ди фінансово-госпо-
дарського контролю 
є єдиними для всіх 
його форм 

Об'єкти: 
Господарські і фінансо-
ві операції, факти, які 
формують певні госпо-
дарські процеси та зна-
йшли відповідне доку-
ментальне відображен-
ня. Активи окремого 
суб'єкта господарюван-
ня за тими чи іншими 
ознаками об'єднують-
ся в економічно одно-
рідні групи кожна з яких 
і є самостійним об'єк-
том контролю 

Загальнонаукові методи 

Методи, які використовуються 
багатьма науками, зовсім між 
собою не пов'язані (аналіз; син-
тез; індукція; дедукція; анало-
гія; моделювання; абстрагуван-
ня; конкретизація; класифікація) 

Специфічні методи 

Методи, сформовані під впли-
вом теорії та практики і спря-
мовані на вирішення спеціаль-
них завдань у ході перевірки 
(інспекція; вивчення по суті; спо-
стереження; опитування; ана-
літичний огляд; підтвердження; 
узагальнення) 
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Рис. 2.9. Зміст загальноекономічного контролю 

 

 

 
 

Рис. 2.10. Завдання економічного контролю   

Загальноекономічний контроль – здійснюється на макроеко-
номічному рівні та має такі об'єкти дослідження: виконання про-
грам економічного та соціального розвитку країни, регіону; задо-
волення життєво важливих потреб людей; динаміка ціноутво-
рення; кон'юнктура ринку; використання ресурсів країни, регіону 
та інші великомасштабні національні програми народногосподар-
ського значення 

Суб'єкти: 
Антимонопольний 
комітет, Президент 
України, Міндоходів 
України, Управління 
державного контро-
лю Держпродспожив-
служб та ін. 

Макрорівень 

Об'єкти: 
економічні операції, 
факти, які форму-
ють певні загально-
економічні процеси 

Виконання програм економіч-
ного та соціального розвитку 
країни, регіону; задоволення 
життєве важливих потреб лю-
дей; динаміка ціноутворення; 
кон'юнктура ринку; викорис-
тання ресурсів країни, регіо-
ну та інші великомасштабні 
національні програми народ-
ногосподарського значення 

 контроль за достовірністю даних бухгалтерського обліку та звіт-
ності; 

 попередження порушень; 

 виявлення та мобілізація резервів; 

 виявлення нестач, розтрат, крадіжок та інших порушень; 

 вивчення причин та умов, щo породжують безгосподарність; 

 виявлення відповідності господарювання нормативам, положен-
ням; 

 виявлення та визначення суми збитку, нанесеного порушеннями 

Завдання економічного контролю 
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Рис. 2.11. Функції економічного контролю [6]   

інформаційна 

профілактична 

інструктивна 

Полягає в попередженні можливості здій-
снення зловживань, виявлення різного роду 
порушення дисципліни і законності. В умо-
вах ринку вся господарська діяльність під-
приємства підлягає контролю, що спонукає 
організаторів і виконавців виробництва від-
повідально ставитись до своїх обов'язків.       
З іншого боку, ліквідуються умови, які поро-
джують безгосподарність. Контроль у цьому 
випадку покликаний виявляти подібні явища    
і сприяти їх усуненню 

Полягає в застосуванні суб'єктами контролю 
набутих наукових знань, вивчених прогресив-
них прийомів і способів вивчення об'єктів кон-
тролю 

Полягає в тому, що під час здійснення кон-
тролю отримані результати (інформація) 
є підставою для прийняття відповідним суб'-
єктом рішень і проведення коригуючих дій, 
завдяки яким забезпечується нормальне 
функціонування об'єкта, що контролюється. 
Інформація повинна бути правдивою, об'єк-
тивною, своєчасною та оперативною, а та-
кож містити лише необхідні дані, що дозво-
ляє її швидше вивчати і на її основі ухва-
лювати оптимальні рішення 
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Рис. 2.12. Класифікація економічного контролю за ознаками [2] 
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Економічний контроль 

За повнотою охоп-
лення суб'єктів  

господарювання,  
що контролюються 

За повнотою  
вивчення господар-

ських процесів 

За періодичністю 
проведення 

За етапами 
контролю  

господарських 
процесів 

За способом  
ухвалення  

господарських  
процесів 

За статусом  
здійснення 

Відносно  
господарюючого 

суб'єкта 

За змістом 

Відносно обов'язків 
суб'єктів контролю 

Повний Частковий Наскрізний 

Суцільний Вибірковий 
Комбінова-

ний 

Попередній Поточний Наступний 

Перманентний Періодичний 

За участю суб'єкта 
контролю 

Автоматичний 

Загально-
економічний 

Госпо-
дарський 

Фінан-
совий 

Державний 
аудит 

Інспектування 
(у формі ревізії) 

Аудит 

Держав-
ний 

Відом-
чий 

Контроль 
власника 

Неза-
лежний 

зовнішній внутрішній 

обов'язковий статутний 
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Таблиця 2.2 

 

Види економічного контролю та їхня характеристика 

 

Ознака Вид Характеристика 

1 2 3 

З
а

 п
о

в
н
о
т

о
ю

 о
х
о

п
л

е
н
н
я
  

с
у
б

'є
к
т

ів
 г

о
с
п
о

д
а
р

ю
в
а

н
н
я
, 

 

щ
о
 к

о
н
т

р
о

л
ю

ю
т

ь
с
я
 

Повний 

охоплює всі сторони діяльності господарюючого 

суб'єкта, що вивчається, всі ділянки його роботи  

та види здійснених операцій 

Частковий 

перевіряються тільки окремі види діяльності під-

приємства або окремі види господарських опера-

цій, вивчається один або декілька аспектів діяль-

ності підприємства, певні види операцій, або збе-

рігання і правильність використання окремих видів 

сировини, товарів, підзвітних сум, готівки 

Наскрізний 
проводиться одночасно на декількох підприємствах, 

що входять до складу однієї організації 

З
а

 п
о

в
н
о
т

о
ю

 в
и

в
ч
е

н
н
я
 

г
о
с
п
о

д
а
р

с
ь
к
и
х
 п

р
о

ц
е
с
ів

 

Суцільний 

перевіряються всі документи і регістри бухгалтер-

ського обліку, в яких відображені факти господарю-

вання за весь період, що контролюється 

Вибірковий 

передбачає вивчення не всіх, а лише певної час-

тини документів, що відбираються на підставі нау-

ково обґрунтованої схеми, за той чи інший період 

часу (квартал, місяць, окремі дні) 

Комбінований 
у ході якого одна частина документів та інформації 

вивчається суцільно, а інша – вибірковим способом 

З
а

 е
т

а
п
а

м
и

 к
о

н
т

р
о

л
ю

 

г
о
с
п
о

д
а
р

с
ь
к
и
х
 п

р
о

ц
е
с
ів

 

Попередній 

основними функціями якого слід вважати розроб-

лення процедур і правил поведінки працівників              

у процесі реалізації прийнятих планів 

Поточний 

здійснюється в процесі виробничо-господарської 

діяльності по всьому ланцюжку ієрархії управління 

та спрямований на попередження можливих від-

хилень у виробничому процесі 

Наступний 

охоплює перевірку правильності в законності про-

ведених господарських операцій, виявляє пору-

шення і зловживання, а також дає можливості роз-

робити заходи щодо усунення недоліків та їх по-

передження в майбутньому 
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Закінчення табл. 2.2 

 

1 2 3 

З
а

 п
е

р
іо

д
и
ч
н
іс

т
ю

 

п
р

о
в
е
д
е
н
н
я
 

Перманентний триває безперервно, постійно 

Періодичний 
здійснюється через певні проміжки часу, пов-

торюється час від часу 

З
а

 с
п
о

с
о

б
о

м
 с

п
р

и
й

н
я
т

т
я
 

г
о
с
п
о

д
а
р

с
ь
к
и
х
 п

р
о

ц
е
с
ів

 За участю суб'єкта 

контролю 

здійснюється безпосередньо перевіряючими 

особами 

Автоматизований 
проводиться з використанням комп'ютерної  

техніки та інформаційних технологій 

З
а

 с
т

а
т

у
с
о

м
 

з
д
ій

с
н
е

н
н
я
 

Державний 
здійснюється державними контролюючими орга-

нами 

Відомчий 
проводиться певним відомством на підпоряд-

кованому об'єкті 

Контроль власника 
проводиться власником на власному підпри-

ємстві 

Незалежний 
проводиться незалежними приватними суб'-

єктами контролю 

В
ід

н
о

с
н
о

 

г
о
с
п
о

д
а
р

ю
ю

ч
о

г
о
 

с
у
б

'є
к
т

а
 

Зовнішній 

здійснюється суб'єктами контролю, які не вхо-

дять до складу структурного підрозділу підпри-

ємства, діяльність якого контролюється 

Внутрішній 

здійснюється органами внутрішнього контролю 

(головним бухгалтером підприємства, ревізій-

ною комісією, спостережною радою тощо) 
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Таблиця 2.3 

 

Форми економічного контролю 

 

Форма Характеристика 

Незалежний 
аудит 

Незалежна перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення 
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих 
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень  
(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх 
положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. 
Суб'єкт – незалежні аудиторські фірми та аудитори 

Аудит 
державних 
фінансів 

Перевірка та аналіз фактичного стану справ щодо законного та 
ефективного використання державних чи комунальних коштів                
і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгал-
терського обліку та достовірності фінансової звітності, функціо-
нування системи внутрішнього контролю.  
Суб'єкт – Державна аудиторська служба України та Рахункова 
палата України 

Інспектування 
(ревізія) 

Інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці 
певного комплексу або окремих питань діяльності об'єкта контролю. 
Ревізія – є формою здійснення інспектування.  
Суб'єкт – Державна аудиторська служба України та Контрольно-
ревізійні відділи при міністерствах 

Перевірка 
закупівель 

Перевірка, яка проводиться за наявності підстав, передбачених 
Порядком проведення перевірок закупівель Державною ауди-
торською службою, її міжрегіональними територіальними органами, 
щодо замовника за його місцезнаходженням чи за місцем роз-
ташування об'єкта його права власності.  
Суб'єкт – Державна аудиторська служба України 

Моніторинг 
закупівель 

Аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних 
закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням 
законодавства у сфері публічних закупівель.  
Суб'єкт – Державна аудиторська служба України 

Податковий 
контроль 

Огляд і дослідження документації певного підприємства на предмет 
правильного і своєчасного нарахування і сплати податкових платежів.  
Суб'єкт – Державна фіскальна служба України, податкові інспекції 
на місцях 

Бюджетний 
контроль 

Контроль за операціями бюджетного процесу на всіх його стадіях. 
Суб'єкт – Міністерство фінансів України, Державне казначейство 
України, Державна контрольно-ревізійна служба України 

Казначейський 
контроль 

Контроль виконання бюджетів у процесі затвердження бюджетних 
призначень, розподілу та доведення бюджетних асигнувань, при-
йняття бюджетних і фінансових зобов'язань до отримання товарів  
і послуг та здійснення платежу з бюджетних рахунків.  
Суб'єкт – Державне казначейство України 

Внутрішній 
контроль 

Незалежна діяльність із перевірки та оцінювання роботи суб'єкта 
господарювання.  
Суб'єкт – Внутрішні підрозділи підприємства 
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2.3. Державні органи економічного контролю в Україні 

 

 

 
 

 

Рис. 2.13. Державні органи економічного контролю в Україні 
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Рис. 2.14. Організаційна структура Верховної Ради України 

як органу законодавчої влади  

Верховна Рада України 

Єдиний орган законодавчої влади  
(450 народних депутатів) 

Голова Верховної Ради України 

Перший заступник Заступник голови 

Керівник апа-
рату ВРУ 

Апарат ВРУ Комітет ВРУ 

Політичні групи 

Коаліція Опозиція Позафракційні 
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Рис. 2.15. Організаційна структура Кабінету Міністрів України 

  

Кабінет Міністрів України 

Прем'єр-міністр України 

Перший віце-прем'єр-міністр України 

П’ять віце-прем'єр-міністрів України 

Міністерства України 

Міністерство аграрної політики та продовольства; 
Міністерство внутрішніх справ; 

Міністерство екології та природних ресурсів; 
Міністерство економічного розвитку та торгівлі; 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості; 
Міністерство закордонних справ; 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій; 
Міністерство інформаційної політики; 

Міністерство інфраструктури; 
Міністерство культури; 

Міністерство молоді та спорту; 
Міністерство науки і освіти; 

Міністерство оборони; 
Міністерство охорони здоров'я; 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства; 

Міністерство соціальної політики; 

Міністерство фінансів; 
Міністерство юстиції; 

Міністр Кабінету Міністрів 
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Рис. 2.16. Організаційна структура Міністерства фінансів України   

Склад Мінфіну України 
Для погодженого вирішення питань,  
що належать до компетенції Мінфіну             
у Мінфіні утворюється колегія. До її скла-
ду входять Міністр (голова колегії), за-
ступники Міністра, керівники урядових 
органів державного управління, що діють 
у складі Мінфіну, Голова Голів КРУ, Голо-
ва Державної фіскальної служби України, 
Голова Держмитслужби, керівники під-
приємств, установ і організацій, що на-
лежать до сфери управління Мінфіну 

Правова основа ор-
ганізації та діяль-

ності Мінфіну 
Мінфін керується Консти-
туцією та законами України, 
а також указами Президен-
та України і постановами 
Верховної Ради України, 
актами Кабінету Міністрів 
України та Положенням 
про Міністерство фінан-
сів України 

Завдання Міністерства фінансів України 
 

 забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, 
податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього 
фінансового контролю та здійснення контролю за її проведенням; 

 забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних 
напрямах соціально-економічного розвитку України;  

 здійснення заходів з підвищення ефективності управління держав-
ними фінансами;  

 проведення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу фі-
нансово-економічного становища держави, перспектив її подальшого 
розвитку;  

 здійснення в межах своїх повноважень контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства;  

 розроблення стратегії фінансування державного бюджету;  

 забезпечення здійснення державних запозичень, надання держав-
них гарантій, погашення та обслуговування державного боргу;  

 удосконалення методів фінансового і бюджетного планування;  

 здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фі-
нансової звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національ-
ної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних 
засад бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності 

Міністерство фінансів України – центральний орган  
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується  

та координується Кабінетом Міністрів України 
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Рис. 2.17. Статус та правові основи діяльності Рахункової палати 

України 

  

Організація, пов-
новаження і поря-
док визначається 

Конституцією 
України 

Рахункова палата України 

Застосовує 
принципи  
діяльності 
INTOSAI,  
EUROSAI, 

ISSAI 

Державний 
колегіальний 

орган 

Підзвітна  
Верховній Раді 

України 
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Рис. 2.18. Організаційна структура рахункової палати України  

Склад Рахункової 
палати України  

(9 осіб) 
До складу Рахункової па-
лати входять Голова Ра-
хункової палати, заступник 
та члени Рахункової палати. 
Голова Рахункової палати 
призначається на посаду 
Верховною Радою України 
за поданням Голови Вер-
ховної Ради України термі-
ном на шість років із пра-
вом призначення на дру-
гий термін. Не більше двох 
строків 

Апарат  
Рахункової  

палати 
Для здійснення своєї 
діяльності Рахункова 
палата має апарат. 
Структуру і штатний роз-
пис апарату Рахункової 
палати затверджує Ко-
легія Рахункової пала-
ти за поданням Голови 
Рахункової палати в ме-
жах бюджетних коштів, 
передбачених на її утри-
мання 

Правова  
основа  

організації  
та діяльності 

Рахункової 
палати  

визначається Кон-
ституцією України, 
Бюджетним кодек-
сом та Законом 
України "Про Ра-
хункову палату" 

Завдання Рахункової палати України 

 організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової 
частини Держбюджету України, витрачанням бюджетних коштів;  

 здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зов-
нішнього боргу, визначення ефективності та доцільності видатків державних  
коштів;  

 контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного,    
науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони 
довкілля;  

 контроль за дотриманням законності щодо надання Україною позик і еко-
номічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям;  

 контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Держбюджету та кош-
тів позабюджетних фондів в установах НБУ та уповноважених банках;  

 аналіз встановлених відхилень від показників Держбюджету України та під-
готовка пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного 
процесу в цілому;  

 регулярне інформування ВРУ, її комітетів про хід виконання Держбюджету 
України та стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про ре-
зультати здійснення інших контрольних функцій 

Рахункова палата України функціонує з 1997 року і є постійно діючим 

органом зовнішнього державного фінансового контролю, який підпорядкова-
ний і підзвітний Верховній Раді України 
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Рис. 2.19. Організаційна структура Державної аудиторської служби 

України   

П'ять міжрегіо-
нальних тери-

торіальних  
органів Держ-
аудитслужби 

України на ба-
зі 27 терито-
ріальних дер-
жавних фінан-
сових інспекцій 

Держфінінспекції у Волинській, 
Закарпатській, Івано-

Франківській, Львівській,  
Рівненській, Тернопільській, 

Чернівецькій та Хмельницькій 
областях 

Західний 
офіс  

ДАСУ 

Державна аудиторська служба України 

Північний 
офіс  

ДАСУ 

Північно-
східний 

офіс  
ДАСУ 

Південний 
офіс  

ДАСУ 

Східний 
офіс  

ДАСУ 

Держфінінспекції у Вінницькій, 
Житомирській, Київській, Чер-
каській, Чернігівській областях 

та м. Києві 

Держфінінспекції в Луганській, 
Полтавській, Харківській  

та Сумській областях 

Держфінінспекції в Мико-
лаївській, Одеській, Херсон-

ській областях, АР Крим  
та м. Севастополі 

Держфінінспекції в Дніпропет-
ровській, Донецькій, Запорізькій 

та Кропивницькій областях 
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Рис. 2.20. Організаційна структура аудиторської палати України 

 

Склад АПУ 
АПУ формується на пари-
тетних засадах шляхом де-
легування до її складу ау-
диторів та представників 
державних органів. Загаль-
на кількість членів АПУ ста-
новить двадцять осіб 

Повноваження Аудиторської палати України: 

 здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися 
аудиторською діяльністю;  

 затверджує стандарти аудиту; 

 затверджує програми підготовки аудиторів та за пого-
дженням з НБУ програми підготовки аудиторів, які здійсню-
ватимуть аудит банків;  

 веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;  

 здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фір-
мами та аудиторами вимог закону, стандартів аудиту, норм 
професійної етики аудиторів;  

 здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів 
при проведенні ними аудиторських перевірок та організації 
контролю за якістю аудиторських послуг;  

 регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими 
фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та в разі 
необхідності застосовує до них стягнення 

Правова основа організа-
ції та діяльності АПУ 

Аудиторська діяльність у сфе-

рі фінансового контролю ре-

гулюється Господарським ко-

дексом України, Законом Укра-

їни "Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську ді-

яльність" 

Аудиторська палата України (АПУ)  
створена у 1993 році як незалежний орган 
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Рис. 2.21. Організаційна структура державного казначейства  

України 

  

Державне казначейство України (ДКУ) – урядовий орган держав-
ного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується. 
ДКУ було створено в 1995 році 

Мета ДКУ 
Забезпечення ефективного 
управління коштами Держ-
бюджету України, підвищен-
ня оперативності у фінан-
суванні видатків у межах 
наявних обсягів фінансових 
ресурсів у Держбюджеті 

Правова основа ДКУ 
Конституція України, закони 
України, постанови Верхов-
ної Ради України, Указ Пре-
зидента України "Про Поло-
ження про Державну казна-
чейську службу України" 

Завдання Державного казначейства України 
 забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих 

бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передба-
чає: 

 розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бю-
джетних коштів; 

 контроль за здійсненням бюджетних повноважень; 

 контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджет-
ного законодавства;  

 ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання 
державного та місцевих бюджетів;  

 управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються; 

 визначення механізму казначейського обслуговування державного та 
місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку         
і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів роз-
порядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів 
про виконання кошторисів державних цільових фондів 
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Рис. 2.22. Завдання органів Державної фіскальної служби 

  

Державна фіскальна служба є центральним органом вико-
навчої влади. Державна податкова служба України виконує свої  
функції згідно із Законом України "Про державну фіскальну  
службу Україні" 

Завдання органів Державної фіскальної служби 

1) реалізація державної податкової 
політики та політики у сфері держа-
вної митної справи, державної полі-
тики у сфері боротьби правопору-
шеннями під час застосування по-
даткового, митного законодавства, 
здійснення в межах повноважень, 
передбачених законом, контролю        
за надходженням до бюджетів та 
державних цільових фондів податків        
і зборів, митних та інших платежів, 
державної політики сфері контролю 
за виробництвом та обігом спирту, 
алкогольних напоїв і тютюнових ви-
робів, державної політики з адмі-
ністрування єдиного внеску, а та-
кож боротьби з правопорушеннями  
під час застосування законодавства        
з питань сплати єдиного внеску, дер-
жавної політики у сфері контролю  
за своєчасністю здійснення розра-
хунків в іноземній валюті в установ-
лений законом строк, дотриманням 
порядку проведення готівкових роз-
рахунків за товари (послуги), а також 
за наявністю ліцензій на проваджен-
ня видів господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню відпо-
відно до закону, торгових патентів 

2) внесення на розгляд Міністра фі-
нансів пропозицій щодо забезпечен-
ня формування:  

 державної податкової політики;  

 державної політики у сфері дер-
жавної митної справи; державної по-
літики у сфері боротьби з правопо-
рушеннями під час застосування по-
даткового митного законодавства, 
здійснення контролю за надходжен-
ням до бюджетів та державних цільо-
вих фондів податків і зборів, митних 
та інших платежів; 

 державної політики у сфері кон-
тролю за виробництвом та обігом 
спирту, алкогольних напоїв і тютюно-
вих виробів; 

 державної політики з адмініст-
рування єдиного внеску, а також бо-
ротьби з правопорушеннями під час 
застосування законодавства з пи-
тань сплати єдиного внеску; 

 державної політики у сфері кон-
тролю за своєчасністю здійснення 
розрахунків в іноземній валюті в уста-
новлений законом строк, дотриман-
ням порядку проведення готівкових 
розрахунків за товари (послуги), а та-
кож за наявністю ліцензій на прова-
дження видів господарської діяль-
ності 



46 

 
 

 

Рис. 2.23. Організаційна структура національного банку України 

  

Національний банк України (НБУ) – центральний банк  

України є особливим центральним органом державного  

управління, її емісійним центром 

Діяльність НБУ 

Проводить єдину держав-

ну політику в галузі гро-

шового обігу, кредиту, зміц-

нення грошової одиниці, 

організує міжбанківські роз-

рахунки, координує діяль-

ність банківської системи 

в цілому 

Правова основа НБУ 

Правовий статус, принци-

пи організації і діяльності 

Національного банку Укра-

їни визначені Конститу-

цією України та Законом 

України "Про Національ-

ний банк України" 

Основна функція Національного банку України –  

забезпечення стабільності грошової одиниці – гривні. На ви-

конання своєї основної функції Національний банк сприяє до-

триманню стабільності банківської системи, а також, у межах 

своїх повноважень, – цінової стабільності 
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Рис. 2.24. Загальна структура судових органів України 

 

 

 

Запитання для самодіагностики 

 

1. Дайте визначення поняттю "контроль". 

2. Назвіть основні завдання та функції економічного контролю. 

3. Перелічіть основні класифікаційні ознаки економічного контролю. 

4. Назвіть складові економічного контролю. 

5. Дайте визначення фінансового контролю. 

6. Що розуміють під об'єктом господарського контролю? 

7. Визначте різновиди фінансово-господарського контролю. 

8. Назвіть особливості загальноекономічного контролю. 

9. Перелічіть органи законодавчої влади. 

10. Перелічіть органи виконавчої влади. 

11. Назвіть судові органи економічного контролю в Україні. 

Конституційний Суд України 

Шість судів 
Не більше  

дев'яти років Призначаються 
Президентом, 
Верховною Ра-
дою та з'їздом 
суддів України Голова Заступники 

Суди загальної юрисдикції 

Апеляційний суд 

Верховний суд 

Місцеві суди 
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3. Державний фінансовий контроль 

 

 
 

 

 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що фор-

мується 

Знання Уміння Комунікація 

Автономність, 

відповідаль-

ність 

Здатність визна-

чати функції дер-

жавного фінан-

сового контролю 

Знання голов-

них цілей та за-

вдань держав-

ного фінансо-

вого контролю 

Уміння за-

стосовува-

ти методи 

державно-

го фінансо-

вого конт-

ролю 

Донесення інфор-

мації щодо за-

стосування сучас-

них організацій-

них схем держав-

ного фінансового 

контролю 

Здатність само-

стійно узагальню-

вати інформацію 

та обґрунтовува-

ти пропозиції що-

до визначення на-

прямів розвитку 

державного фінан-

сового контролю 

 

 

  

Ключові терміни: контроль, фінанси, державний фінансовий 

контроль, фінансова система, державні фінанси, фінансовий 

механізм 

Метою цієї теми є розгляд теоретичних аспектів державного 
фінансового контролю та його системи 

 

3.1. Сутність, завдання і функції державного фінансового 

контролю. 

3.2. Система державного фінансового контролю та її ос-

новні елементи 
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3.1. Сутність, завдання і функції державного фінансового контролю 

 

 

 
 

 

Рис. 3.1. Сутнісне розуміння державного фінансового контролю 

 

Державний фінансовий контроль – це особлива управлінська функ-
ція держави, реалізація якої передбачає встановлення правових 
норм, які визначають порядок використання суб'єктами господарю-
вання фінансових ресурсів, проведення моніторингу чи інших кон-
трольних дій за дотриманням цих норм, виявлення правопорушень  
у частині використання фінансових ресурсів, їх усунення, блокування 
незаконних фінансових операцій і здійснення заходів щодо компен-
сації збитків, завданих державі, суб'єктам господарювання та грома-
дянам 

Мета ДФК: сприяння зміцненню фінансового становища 

держави, економічному зростанню шляхом стеження за до-
сягненням цільових орієнтирів та перевірки дотримання об-
межуючих параметрів фінансового і економічного розвитку 

Комплекс цілеспрямованих заходів органів,  
їх підрозділів чи службових осіб, які здійсню-
ють державний фінансовий контроль у межах 
повноважень, встановлених законодавством 
України, з метою упередження, виявлення та 
припинення фінансових порушень на підкон-
трольному об'єкті щодо його фінансово-гос-
подарської діяльності, а також забезпечення 
законності, фінансової дисципліни та ефек-
тивності формування і витрачання коштів,  
у тому числі бюджетних, та інших активів  
у процесі володіння, розпорядження, викорис-
тання і відчуження державного майна, від-
шкодування збитків та встановлення міри 
відповідальності в разі порушення фінансо-
вого, в тому числі бюджетного, законодавства 

Система економічних відносин 
між державою та суб'єктами 
господарювання з приводу сис-
тематичного спостереження за 
доцільністю, законністю та пра-
вильністю використання фінан-
сових ресурсів, державного та 
комунального майна 



 

5
0
 

 
 

Рис. 3.2. Державний фінансовий контроль як форма практичної реалізації  

контрольної функції фінансів 
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Частка національного багатства Надходження від ЗЕД 
 

Фінансові ресурси 

 

Амортизація 

Прибуток 

Чисті податки  
на виробництво 

та імпорт 

Доходи від влас-
ності 

Змішані доходи 

Заробітна плата  
і нарахування   

на неї 
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Інвестиційні 
витрати 

(приватний 
сектор) 

Витрати  
на колективні 
та соціальні 

потреби (дер-
жавні витрати) 

Податки 
 з населення 

Заоща-
дження 

населення 

Пенсії, допо-
моги, стипен-

дії 

Грошові 
доходи насе-

лення 

Відшкоду-
вання 

вибуття та 
капіталь-

ний ремонт 
основних 
засобів 

Приріст 
основних 
фондів 

Приріст 
запасів 
мате-

ріальних 
обігових 
коштів 

Інше 
на-

грома-
дження 

Споживання 

Органами  
державного сектора 
(переважно бюджет-
ними установами) 

Споживання 
домогосподарств 

Валове нагромадження Кінцеве споживання Сальдо експорту та імпорту 
(чистий експорт) 

 
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Зумовлений необхідністю забезпечення формування та 
використання фінансових ресурсів держави для реалізації 
її функцій. 
Головна мета – забезпечення законності, доцільності 
та ефективного формування, розподілу та викорис-
тання державних фінансових ресурсів 

ФОРМА ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  
КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ 

НАПРЯМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ  

ФУНКЦІЇ – ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Виявлення відхи-
лень від прийнятих 
стандартів закон-

ності 

Оцінка державних 
програм, бюджетно-
го процесу, діяльно-
сті суб’єктів господа-

рювання 

Установлення стану 
розрахунків із бю-
джетом та держав-

ними цільовими 
фондами 

Комплексне 
вивчення реаль-

ного стану фі-
нансової сис-

теми 

Аналіз причин та 
виявлення по-
рушень у сфері  

фінансового 
законодавства 

Розроблення 
 і застосування 
коригувальних  
і превентивних 

заходів 

ФІНАНСИ 
Грошові розподільчі відносини з приводу формування та використання фінансових ресурсів держави, 

суб'єктів господарювання та домогосподарств із метою вирішення соціально-економічних завдань 

Фінансова 
система 

Фінансовий 
механізм 

ФУНКЦІЇ 

Фінансові відносини 

 

Умовні позначення: фп – фінансовий потік; ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність. 

КОНТРОЛЬНА 

Зумовлена здатністю фінансів кількісно відображати 
рух фінансових ресурсів та є контролем за розподілом 
ВВП між відповідними грошовими фондами і каналами 
розподілу, а також за їх цільовим та ефективним вико-
ристанням І  
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Рис. 3.3. Основні завдання державного фінансового контролю  

Основні завдання державного фінансового контролю 

контроль за законністю, доцільністю, повнотою, своєчасністю 
та цільовим призначенням і використанням державних фі-
нансових ресурсів (у тому числі бюджетних дотацій, субвен-
цій, кредитів тощо) 

виявлення резервів у формуванні державних фінансових ре-
сурсів, розроблення пропозицій щодо скорочення нераціо-
нальних видатків, бюджетного дефіциту та дефіциту платіж-
ного балансу 

контроль за схоронністю, правильністю збереження й обслу-
говування, за законністю і правильністю користування, до-
цільністю та ефективністю розпорядження матеріальними 
цінностями, ресурсами держави, ефективністю використання 
паливно-енергетичних ресурсів, станом схоронності та до-
тримання законності і раціональним використанням мате-
ріальних цінностей мобілізаційного резерву тощо 

контроль за забезпеченням фінансової безпеки держави          
(у бюджетному процесі) 

контроль за обігом державних коштів у кредитній системі 

оцінювання фінансового стану та ефективності систем 
управління і контролю в бюджетних установах, державних        
і казенних підприємствах, а також підприємств, де є частка 
державного майна 

контроль за діяльністю органів державної виконавчої влади, 
на які згідно з діючим законодавством покладені функції що-
до розроблення і реалізації державної фінансової політики 
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Рис. 3.4. Завдання державного фінансового контролю на макро-                        

і мікрорівні управління державними фінансами [16]  

НА МАКРОРІВНІ 
 

Недопущення діяльнос-
ті, яка провокує платіж-
ну кризу. 

Блокування діяльності, 
спрямованої на організа-
цію забороненого держа-
вою виробництва товарів 
і надання послуг. 

Недопущення діяльнос-
ті, яка містить значні со-
ціальні загрози. 

Блокування діяльності, 
що дестабілізує економіч-
ну ситуацію. 

Недопущення діяльнос-
ті, спрямованої на прихо-
вування податків та обо-
в'язкових платежів. 

Недопущення діяльнос-
ті, що монополізує ринки. 

Недопущення діяльнос-
ті, що порушує майнові 
права суб'єктів господа-
рювання, законні інтереси 
держави і суспільства за-
галом 

НА МІКРОРІВНІ 
 

Дотримання правил ве-
дення бухгалтерського об-
ліку і фінансової звітності. 

Дотримання соціальних 
гарантій працівників. 

Забезпечення дотриман-
ня стандартів ціноутво-
рення та встановлення 
тарифів. 

Дотримання платіжної 
дисципліни. 

Недопущення фіктив-
них фінансових операцій    
і відмивання грошей. 

Недопущення нецільо-
вого і неефективного ви-
користання бюджетних та 
інших державних коштів. 

Недопущення нецільо-
вого використання фінан-
сових ресурсів, отриманих 
за пільгами з оподаткуван-
ням. 

Дотримання порядку і про-
цедур державних і кому-
нальних закупівель. 

Недопущення нецільо-
вого і неефективного ви-
користання державного      
і комунального майна. 

Недопущення нецільо-
вого використання креди-
тів і позик, отриманих під 
гарантії Уряду 

Завдання 
державного 
фінансового 

контролю 
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Рис. 3.5. Місце державного фінансового контролю в системі 

державного регулювання економіки [16]  

Органи 
державної 

влади,      
бюджетні 

установи та 
організації 

Суб'єкти    
підприєм-
ницької     

діяльності 

Державний 
фінансовий 

контроль 

Державний фі-
нансовий конт-
роль суб'єктів    

підприємницької 
діяльності 

Державний фі-
нансовий конт-

роль органів 
державної влади, 
бюджетних уста-

нов та організацій 

Інформація про стан дотри-
мання об'єктами державного 
регулювання економіки вста-
новлених правил формуван-
ня і використання фінансо-
вих ресурсів 

Державне 
регулювання 

економіки 

Інформація про якість захо-
дів державного регулюван-
ня економіки, вжитих суб'-
єктами регулювання 

Встановлення та корегування правових норм 

Контрольна дія, як процес 

Інформування про результати контролю 
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Рис. 3.6. Основні функції державного фінансового контролю  

Основні функції державного фінансового контролю 

Політикозабезпечувальна функція полягає в тому, що державний фінан-

совий контроль покликаний сприяти успішній реалізації фінансової політики 
держави (у всіх сферах її життєдіяльності), регіонів, галузей і суб'єктів господа-
рювання, бюджетуванню домогосподарств  

Інформаційно-аналітична функція полягає в тому, що дозволяє виявити 
вплив окремих чинників та їх сукупності на фінансову систему держави, перебіг 
бюджетного процесу, реалізацію цільових бюджетних програм, функціонування 
різних сегментів фінансового ринку і запобігти фінансовим ризикам, визначити 
ефективність формування й використання фінансових ресурсів держави, регіо-
нів, галузей, суб'єктів господарювання й домогосподарств, а також державної 
власності  

Антикорупційна функція полягає в тому, що державний фінансовий конт-

роль реалізує профілактичні заходи і виявляє випадки порушення чинного зако-
нодавства, є перепоною для поширення хабарництва, підвищує рівень інфор-
мованості суспільства про заходи з протидії корупції  

Методична функція полягає в розробленні методичного забезпечення, що 

має статус і силу нормативно-правового акту, для усієї системи державного 
фінансового контролю, для усіх її елементів: суб'єктів і об'єктів контролю  

Наглядова функція полягає в тому, що дозволить реалізувати повноваження 

суб'єкта державного фінансового контролю як представника вищого виду конт-
ролю. Механізм реалізації цієї функції полягатиме в тому, що суб'єкт, контролю, 
який належить до такого виду державного фінансового контролю, як вищий, 
здійснюватиме тільки контроль за якістю і повнотою здійснення контрольних 
заходів підпорядкованими (підконтрольними) суб'єктами державного фінансо-
вого контролю  

Профілактична функція фінансового контролю полягає у виявленні фактів 

порушень законодавства та сприянні ліквідації явищ, які породжують безгоспо-
дарність із боку підприємств і випадки недотримання ними вимог чинних норма-
тивних документів у майбутньому  

Інформаційна функція полягає в тому, що одержана під час проведення 

контролю інформація є підставою для ухвалення адекватних рішень і прове-
дення коригуючих дій, завдяки чому забезпечується нормальне функціонування 
об'єкта, що перевіряється  

Мобілізуюча функція полягає в тому, що під час здійснення контролю вияв-

ляють не тільки недоліки, а й позитивні явища в діяльності підприємств. Остан-
ні як передовий досвід можуть використовувати також на інших підприємствах  
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Рис. 3.7. Основні принципи державного фінансового контролю  

Основні принципи державного фінансового контролю 

системність контролю, що передбачає визначення системи конт-
ролю як сукупності взаємопов'язаних між собою елементів (суб'єк-
тів і об'єктів контролю, методів контролю тощо) 

повнота охоплення об'єктів контролем, яка досягається завдяки 
суцільному простежуванню або вибірковій перевірці певних сегмен-
тів підконтрольних об'єктів 

превентивність контрольних дій, завдяки чому досягається зав-
часне здійснення контролю з метою запобігання виникненню суттє-
вих відхилень фактичного здійснення фінансової діяльності від вста-
новлених норм 

самодостатність системи контролю, що передбачає наявність 
такого складу елементів контролюючої системи, який забезпечує 
ефективність її функціонування і розвитку 

ефективність, що передбачає пристосування системи контролю 
до фінансової діяльності суб'єктів господарювання і залежить від 
повноти виконання контролюючими суб'єктами таких основних  
вимог:  
а) контроль має здійснюватися безперервно, регулярно, система-
тично;  
б) контроль повинен бути своєчасним за терміном здійснення і пов-
ним в охопленні суб'єктів контролю;  
в) контроль має бути оперативним, дієвим, гласним та різнобічним 

відповідальність, яка передбачає відповідальність контролюючих 
суб'єктів за ефективність функціонування системи фінансового кон-
тролю та відповідальність господарюючих суб'єктів за наслідки кон-
тролю 
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3.2. Система державного фінансового контролю  

та її основні елементи  

 

 

 
 

 

Рис. 3.8. Типова структурна побудова системи  

державного фінансового контролю 

  

Суб'єкти 

Предмет Об'єкти 

Види Форми Способи Методи Техніка Технологія Принципи 

Нормативно-
правове 

і методичне 
забезпечення 

Методологічне 
забезпечення 

Науково-
дослідне 

і кадрове за-
безпечення 

Матеріально-
технічне 

і фінансове 
забезпечення 

… 
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* Елемент системи ДФК, що зазнав значних трансформацій. 

 

Рис. 3.9. Система державного фінансового контролю в Україні,  

яка діяла з 2005 до 2011 рр.  

Предмет ДФК 

Об'єкт ДФК 

Суб'єкти 
ДФК* 

Форми ДФК 

Види ДФК 

Методи ДФК 

Функції ДФК 

Система державного фінансового контролю в Україні  

(діяла з 2005 до 2011 рр.) 

Усі грошові відносини, що складаються в процесі діяль-
ності суб'єктів господарювання, пов'язані з формуван-
ням і використанням фінансових ресурсів держави 

Фінансова діяльність держави пов'язана з формуванням, 
розподілом і використанням фінансових ресурсів дер-
жави з точки зору їх законності, економічності, ефектив-
ності та доцільності 

Державні органи різного правового походження (Рахун-
кова палата, Міністерство фінансів України, Державна 
фінансова інспекція України, Державна казначейська 
служба, НБУ та інші) 

Інспектування 
(ревізія) 

Державний 
фінансовий 

аудит 

Перевірка  
державних  
закупівель 

Залежно від напряму впливу суб'єкта  
на об'єкт контролю 

Зовнішній 
(ДЗФК) 

Внутрішній 

(ДВФК) 

Залежно від часу здій-
снення контрольних дій 

Наступний (заключний) 

Попередній 

Спостереження, аналізу, арифметичної перевірки, син-
тезу, стандартизації, ідентифікації, експертизи, моніто-
рингу, обстеження, контрольного вимірювання, інвента-
ризації, контрольного запуску сировини у виробництво 

Прогнозно-практична, науково-пізнавальна, зворотний 
зв'язок, мобілізуючо-стабілізуюча, профілактично-запо-
біжна, інформаційно-аналітична 

Забезпечення системи ДФК: інформаційне, методичне, технічне, технологічне, 
матеріальне, законодавче, кадрове тощо 

Поточний 
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* Елемент системи ДФК, що зазнав значних трансформацій. 

 

Рис. 3.10. Система державного фінансового контролю в Україні,  

яка діє з 2012 року до теперішнього часу  

 

Функції 

ДФК 

Централізований 

Внутрішній аудит 

Методи ДФК 

Внутрішній (ДВФК) Залежно від часу здійснен-
ня контрольних дій 

Наступний (заключний) 

Поточний 

Попередній 

Спостереження, аналіз, арифметична перевірка, синтез, стан-
дартизація, ідентифікація, експертиза, моніторинг, обстеження, 
контрольний замір, інвентаризація, контрольний запуску сиро-
вини у виробництво 

Прогнозно-практична, науково-пізнавальна, зворотний зв'язок, 
мобілізуючо-стабілізуюча, профілактично-запобіжна, інформа-
ційно-аналітична, забезпечення відповідальності керівника 

Забезпечення системи ДФК: інформаційне, методичне, технічне, технологічне, мате-
ріальне, законодавче, кадрове тощо 

внутрішньогосподарський 
контроль (контроль всере-
дині бюджетної установи 
(децентралізований)) 

внутрішньовідомчий (відом-
чий) контроль (у будь-яко-
му міністерстві, відомстві – 
централізований) 

(в системі органів виконавчої 
влади) 

Діюча система державного фінансового контролю  

в Україні (в умовах реформування) 

Усі грошові відносини, що складаються в процесі діяльності 
суб'єктів господарювання, пов'язані з формуванням і вико-
ристанням фінансових ресурсів держави 

Предмет ДФК  

Фінансова діяльність держави пов'язана з формуванням, роз-
поділом і використанням фінансових ресурсів держави з точки 
зору їх законності, економічності, ефективності та доцільності 

Об'єкт ДФК 

Суб'єкти 

ДФК* 

Державні органи різного правового походження (Рахункова па-
лата, Міністерство фінансів України, Державна аудиторська 
служба України, Державна казначейська служба, НБУ та інші) 

Форми ДФК 
Інспектування 

(ревізія) 
Державний фінан-

совий аудит 
Перевірка 
закупівель 

Види ДФК Залежно від напряму впливу суб'єкта на об'єкт контролю 

Зовнішній (ДЗФК) 

Централізоване Децентралізоване 

Зовнішній аудит 

Децентралізований 
(внутрішній аудит бю-

джетних установ) 

(з боку Рахункової 
палати) 

Моніторинг 
закупівель 
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Рис. 3.11. Види, методи, складові та принципи державного  

фінансового контролю 

  

Залежно від  
взаємовідносин  
суб'єкта і об'єк-
та контролю: 

 зовнішній; 

 внутрішній 

 державний фінан-
совий аудит; 

 інспектування 
(ревізія); 

 перевірка закупі-
вель; 

 моніторинг закупі-
вель 

 незалежність; 

 гласність; 

 превентивність (попереджувальний характер); 

 дієвість; 

 регулярність; 

 об'єктивність; 

 всеохоплюючий характер 

За сферою  
компетенції: 

 загальний; 

 спеціалізований 

За характером 
заходів: 

 плановий; 

 позаплановий 

Щодо гілок  
державної влади: 

 законодавчий; 

 виконавчий; 

 судовий 

За характером 
визначених  

вимог: 

 фінансовий; 

 ефективності 

Державний фінансовий контроль 

Види Методи Складові Принципи 

 інвентаризація; 

 експертиза; 

 контрольний запуск 
сировини в виробництво; 

 контрольний замір; 

 арифметичний перера-
хунок 
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Рис. 3.12. Зміст складових державного фінансового контролю 

  

Зміст складових державного фінансового контролю 

Державний фінансовий аудит є різновидом державного фі-
нансового контролю і полягає у перевірці та аналізі органом 
державного фінансового контролю фактичного стану справ 
щодо законного та ефективного використання державних чи 
комунальних коштів і майна, інших активів держави, правиль-
ності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової 
звітності, функціонування системи внутрішнього контролю 

Перевірка закупівель у замовників проводиться за місцезна-
ходженням юридичної особи, що перевіряється, чи за місцем 
розташування об'єкта права власності, щодо якого проводиться 
перевірка, і полягає у документальному та фактичному аналізі 
дотримання замовником законодавства про закупівлі. Резуль-
тати перевірки закупівель викладаються в акті перевірки закупі-
вель 

Інспектування здійснюється органом державного фінансового 
контролю у формі ревізії та полягає в документальній і фактич-
ній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансо-
во-господарської діяльності підконтрольної установи, яка по-
винна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення за-
конодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових          
і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії виклада-
ються в акті 

Моніторинг закупівлі здійснюється за місцезнаходженням 
органу державного фінансового контролю 
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Таблиця 3.1 

 

Класифікація видів державного фінансового контролю  

 

Класифікаційні ознаки 
Види державного фінансового  

контролю 

Час здійснення контрольних дій Попередній, поточний, наступний 

Напрям впливу суб'єкта на об'-

єкт контролю 
Зовнішній, внутрішній 

Місце проведення контролю Дистанційний, виїзний 

Повнота охоплення об'єкта кон-

тролю 
Суцільний, вибірковий 

Характер джерел контролю Документальний, фактичний 

Періодичність проведення кон-

тролю 

Систематичний, періодичний, однора-

зовий 

Повнота охоплення питань, що 

перевіряються 
Комплексний, тематичний, зустрічний 

Періодичність вивчення дже-

рел контролю 
Періодичний, повторний, додатковий 

Стадії проведення Первинний, проміжний, остаточний 

Спрямованість Стратегічний, тактичний, оперативний 

Джерела даних Документальний, фактичний 

Характер контрольних заходів Плановий, раптовий 

Регламент здійснення 
Обов'язковий, за рішенням державних 

органів, ініціативний 

Різновиди 
Бюджетний, податковий, банківський, 

Казначейський 

Технологія здійснення 
Автоматизований, частково автомати-

зований, неавтоматизований 
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Рис. 3.13. Порівняння українського та закордонного досвіду  

проведення фінансового та державного фінансового контролю   

 

Закон України 
"Про основні за-
сади здійснення 
державного фі-
нансового конт-
ролю в Україні" 

ISSAI 
100 

Аудит  

Аудит  
державного 

сектора 

Господарський 
кодекс (ст. 363) 

Державний  
фінансовий аудит 

Державний  
фінансовий  

контроль 

Закон України 
"Про аудит фі-

нансової звітно-
сті та аудитор-
ську діяльність" 

Інспектування  

Перевірка  
закупівель  

Інші аудити за 
будь-якою тема-
тикою, що має 

відношення  
до відповідаль-
ності керівни-

цтва та осіб, які 
мають відповід-
ні повноважен-
ня за належне 
використання 
державних ре-

сурсів 

Державний фінан-
совий аудит вико-

нання місцевих 
бюджетів  

Державний фінан-
совий аудит діяль-
ності бюджетних 

установ (фінансо-
во-господарський 

аудит)  

Державний фінан-
совий аудит окре-
мих господарських 
операцій (опера-

ційний аудит) 

Держаний фінан-
совий аудит діяль-
ності суб'єктів гос-

подарювання 

Фінансовий  
аудит 

Аудит  
відповідальності 

Аудит  
ефективності  

МСА 

Державний фінан-
совий аудит вико-
нання бюджетних 

програм (аудит 
ефективності)  

Моніторинг  
закупівель  
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Рис. 3.14. Сутність та зміст податкового контролю 
 

 
 

Рис. 3.15. Основні напрями податкового контролю в Україні  

Податковий контроль – це установлена законодавством сукуп-

ність прийомів і способів керівництва компетентних органів, що забез-
печують дотримання податкового законодавства і правильність вираху-
вання, повноту і своєчасність внесення податку в бюджет або позабю-
джетний фонд 

Мета 

Об'єкти 

Головне 
завдання 

Суб'єкти 

Види  
перевірок 

контроль правильності нарахування, повноти та 
своєчасності та сплати податків і зборів, а також 
дотримання законодавства 

забезпечення економічної безпеки держави 

 дистанційна;  

 документальна 

Фіскальна служба України, її територіальні органи 
та спеціальні громади 

грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, пла-
ни, кошториси, декларації, договори, контракти, на-
кази, ділова переписка, а також інші документи, 
пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та ін-
ших обов'язкових платежів у бюджет 

Основні напрями податкового контролю в Україні 

Контроль роз-
рахунків з по-
датку на до-

дану вартість 

Контроль розрахун-
ків зі сплати податку 
на доходи фізичних 

осіб 

Контроль за умов 
спрощеної систе-
ми оподаткування 

Контроль розра-
хунків зі сплати по-
датку на прибуток 

Контроль на-
рахування  

та сплати акциз-
ного збору 
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Рис. 3.16. Сутність та зміст бюджетного контролю 

  

Бюджетний контроль – це сукупність заходів, які про-
водять державні органи і пов'язані з перевіркою закон-
ності, доцільності й ефективності утворення, розподілу  
і використання грошових фондів держави та місцевих 
органів самоврядування 

Мета 

Забезпечення законності бюджетної 
діяльності, тобто контроль над дотри-
манням бюджетного законодавства 
всіма учасниками бюджетних відносин 

Основні 
завдання 

 дотримання процедури складання, 
розгляду і затвердження бюджету, а та-
кож його виконання; 

 дотримання бюджетного законодав-
ства; 

 контроль за правильністю форму-
вання дохідної частини бюджету; 

 перевірка ефективності і цільового 
використання бюджетних коштів і кош-
тів позабюджетних фондів; 

 контроль за правильністю ведення 
бухгалтерського обліку і звітності; 

 виявлення резервів збільшення до-
хідної бази бюджету держави; 

 контроль за реалізацією механізму 
міжбюджетних відносин 

Суб'єкт 
 органи державної влади; 

 органи місцевого самоврядування 
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Рис. 3.17. Сутність та зміст казначейського контролю 

  

Казначейський контроль – це система відносин із приводу 
систематичного спостереження і перевірки органами казначей-
ства за надходженнями і видатками державного та місцевих 
бюджетів на етапі виконання бюджетів із метою запобігання 
порушень бюджетного законодавства 

Мета 

Основні 
завдання 

Забезпечення достовірності та повноти інфор-
мації, яка передається керівництву Державного 
казначейства, дотримання положень норматив-
них актів під час здійснення операцій щодо ви-
конання бюджетів 

 контроль відповідності кошторисів доходів і ви-
датків розпорядників бюджетних коштів розпису 
Державного бюджету України; 

 перевірка доцільності та ефективності витрат 
бюджетних коштів здійснюється для забезпе-
чення попереднього контролю за використан-
ням коштів державного бюджету; 

 контроль за проходженням платежів за дору-
ченням розпорядників бюджетних коштів; 

 контроль правильності відображення в бух-
галтерському обліку операцій із витрачання бю-
джетних коштів 

Суб'єкт  Державне казначейство України 
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Рис. 3.18. Функції казначейського контролю   

Функції казначейського контролю 

Організація  
і здійснення конт-

ролю за дотри-
манням установ-
леного порядку 

виконання Держав-
ного бюджету 

України 

Організація 
контролю  

за надходжен-
ням доходів 
до Держав-

ного бюджету 
України 

Організація та здійснення 
контролю за надходжен-
ням, рухом і використан-

ням коштів позабюджетних 
фондів 

Контроль за припиненням 
необґрунтованого зростання 
кредиторської і дебіторської 
заборгованості бюджетних 

установ 

Здійснення конт-
ролю за рухом 

коштів на єдино-
му казначей-

ському рахунку 
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Рис. 3.19. Аудит національного банку 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.20. Зовнішній контроль для банків України 

  

Аудит національного банку  

Згідно із Законом України "Про Національний банк України"  
у частині руху коштів Державного бюджету України, аналізу ви-
конання кошторису фінансову перевірку Національного банку 

здійснює Рахункова палата 

Внутрішній  
(ревізійне управління 

НБУ) 

Зовнішній  
(аудиторська фірма,  
Рахункова палата) 

Національний банк України 

Зовнішній 
аудит 

Банківські установи 

Банківський  
нагляд 

Банківське  
регулювання 
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Рис. 3.21. Законодавче і нормативно-правове 

регулювання державного фінансового контролю в Україні [16] 

 

 

Запитання для самодіагностики 

 

1. Назвіть визначення поняття "державний фінансовий контроль". 

2. Визначте основні завдання державного фінансового контролю. 

3. Назвіть завдання ДФК на макрорівні. 

4. Які завдання ДФК притаманні на макрорівні управління державними 

фінансами? 

5. Назвіть засоби контролю в системі ДФК. 

6. Назвіть характерні відмінності системи ДФК, яка діяла до 2011 р.    

з поточною. 

7. Перелічіть складові ДФК. 

8. Назвіть сферу регулювання рівнів регулювання ДФК. 

Рівні регулювання дер-
жавного фінансового 
контролю (ДФК) / нор-

мативні документи 

Сфера регулювання 

І рівень Конституція 
України 

ІІ рівень Бюджетний  
Кодекс України, Закони 
України, Укази Прези-
дента України, Доку-

менти КМУ 

ІІІ рівень Регулювання       
з боку державних органів 
контролю, уповноваже-
них на здійснення ДФК 

Правові засади функціонування сис-
теми фінансового контролю в Украї-
ні, нормативне закріплення єдності 
правового поля у сфері ДФК, статус      
і функції органів ДФК 

Визначають правові основи діяльності 
органів державного фінансового конт-
ролю, загальні питання її регулюван-
ня, які є обов'язковими для всіх суб'-
єктів ДФК, їх повноваження щодо здій-
снення контрольних заходів 

Встановлюють загальні правила, про-
цедури і методики проведення конт-
рольних заходів, які є підставою для 
оцінки ефективності функціонування 
підрозділів органів ДФК та інших цент-
ральних органів, діяльності їх праців-
ників під час виконання таких заходів 
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4. Організація контрольної діяльності 

 

 
 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетентність, 
що формується 

Знання Уміння Комунікація 
Автоном-

ність, відпо-
відальність 

Здатність плану-
вати контрольний 
процес, отримува-
ти необхідну ін-
формацію; узагаль-
нювати та реалі-
зовувати резуль-
тати контролю 

Знання поряд-
ку організації 
контрольного 
процесу, прин-
ципів його пла-
нування й за-
стосовувати ме-
тоди, способи 
та прийоми йо-
го проведення 

Уміння органі-
зовувати конт-
рольний процес, 
складати плани 
ревізії з дотри-
манням відпо-
відних принци-
пів; застосову-
вати найбільш 
ефективні мето-
ди, способи та 
прийоми прове-
дення ревізій 

Доведення пла-
ну здійснення 
контрольних за-
ходів із засто-
суванням кон-
кретних прийо-
мів та способів 
до членів реві-
зійної бригади 

Здатність са-
мостійно уза-
гальнювати ін-
формацію та 
обґрунтовува-
ти пропозиції 
щодо усунен-
ня виявлених 
порушень 

Ключові терміни: контрольна діяльність, процес, організація, 

планування, документи, акт ревізії, аудиторський висновок ,      

моніторинг закупівель  

Метою цієї теми є розгляд організаційних засад контрольної     

діяльності 

 

4.1. Сутність та зміст організації контрольної діяльності. 

4.2. Планування контрольної діяльності. 

4.3. Права, завдання, обов'язки та відповідальність органу 

державного фінансового контролю. 

4.4. Документи як об'єкт дослідження державного фінан-

сового контролю. 

4.5. Узагальнення результатів державного фінансового 

контролю та їх реалізація 
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4.1. Сутність та зміст організації контрольної діяльності 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Визначення поняття "організація" 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Поняття та зміст контрольної діяльності [7]  

Організація 

штучне об'єд-
нання інститу-

ціонального ха-
рактеру, що зай-
має певне місце 

в суспільстві 
для виконання 
досить ясно ви-
значеної функції 

найпоширені-
ший вид ціле-
спрямованої 

діяльності лю-
дини, що за-

безпечує ефек-
тивне вирішен-
ня будь-якого 
поставленого 

завдання 

це процес,  
пов'язаний 
зі свідомим 
впливом на 

об'єкт, а отже,  
і з наявністю 
організатора  

та контингента 
суб'єктів,  

що підлягають 
організації 

це внутрішня 
упорядкова-
ність, узгод-

женість, взає-
модія частин 

цілого, обумов-
лені його побу-

довою 

Зміст контрольної діяльності 

Контрольна діяльність – це сукупність трудових процесів, пов'язаних 
із виконанням контрольних процедур, а також зі створенням необхідних 

умов для їх здійснення 

Контрольна  
процедура – це 

організація перевір-
ки наявності та ста-

ну матеріальних 
цінностей, фінансо-
вих ресурсів, розра-
хункових операцій 

тощо 

Контрольний  
процес – це послідо-
вна зміна контроль-
них процедур, яка 

здійснюється згідно        
з планом (програ-
мою) на певному 

об'єкті контролю і на-
правлена на досяг-

нення намічених  
цілей 

Організація  
контрольної діяль-
ності – це комплекс 

заходів, спрямованих 
на здійснення еконо-

мічного контролю 
безпосередньо в під-
відомчих або інших 

підприємствах 
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Рис. 4.3. Стадії контрольного процесу [2] 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4.4. Складові організації контрольної діяльності [8] 

  

1 Організаційна стадія 

2 

Дослідна стадія: 

 перед дослідний етап; 

 дослідний етап 

3 
Узагальнення та реалізація ре-

зультатів контролю 

Складові організації контрольної діяльності 

Суб'єкти контрольної 
діяльності 

Контрольні дії 

Засоби контрольної 
діяльності 

Учасники перевірки 

Контрольні операції 

Способи контрольної 
діяльності 

Результат контрольних дій 
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Рис. 4.5. Зміст складових організації контрольної діяльності 

  

Суб'єкти контрольної діяльності – це особи або 
контролюючі органи, які незалежно від виду професійної 
діяльності мають певні повноваження на здійснення конт-
ролю господарюючого суб'єкта 

Результат контрольних дій – це висновок контро-
лера, складений на підставі застосування суб'єктами конт-
рольної діяльності комплексу способів і засобів перевірки 

Систему засобів називають контрольною технікою,       
а систему способів – контрольною тактикою 

Способи контрольної діяльності – конкретні шля-
хи досягнення наміченого результату перевірки за допомо-
гою наявних засобів, обумовлених завданнями контрольної 
діяльності 

Засоби контрольної діяльності – це інформаційно-
законодавча база, яка забезпечує досягнення необхідного 
результату контрольної діяльності 

Контрольні операції – сукупність взаємопов'язаних 
контрольних дій, спрямованих на досягнення цілей перевірки 

Контрольні дії – це які-небудь дії суб'єкта контроль-
ної діяльності, направлені на виконання програми перевірки 

Учасники перевірки – особи або їх групи, які тією чи 
іншою мірою беруть участь у здійсненні контрольного про-
цесу 

Зміст складових організації контрольної діяльності 
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4.2. Планування контрольної діяльності 

 

 

 
 

 

Рис. 4.6. Мета планування контрольної діяльності 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4.7. Принципи планування контрольної діяльності  

Мета  

планування 

Визначення 
стратегії  

та тактики 

Розробка 
програм 

Складання  
загального 

плану 
Основний законодавчий акт: 
Порядок планування заходів дер-

жавного фінансового контролю 

Державною аудиторською службою 

та її міжрегіональними терито-

ріальними органами 

 

Планування – заздалегідь визначений порядок дій, які потрібні 
для досягнення поставленої мети 

комплексність безперервність оптимальність 

Принципи планування контрольної діяльності 
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4.3. Права, завдання, обов'язки та відповідальність  

органу державного фінансового контролю 

 

 
 

 

Рис. 4.8. Права органу державного фінансового контролю [8] 

  

перевіряти 
та вилучати копії 
в ході держав-

ного фінансового 
контролю гро-
шових та бух-

галтерських до-
кументів, звітів, 
кошторисів й ін-
ших документів 

проводити зустріч-
ні звірки з метою 
документального 
та фактичного під-
твердження виду, 

обсягу й якості 
операцій та роз-

рахунків 

залучати 
на договірних 
засадах ква-
ліфікованих 
фахівців від-

повідних  
органів вико-
навчої влади 

Безперешкодно-
го доступу в ході 
державного фі-
нансового конт-
ролю на склади, 
у сховища, ви-
робничі та інші 

приміщення 

вимагати  
від керівників  

підконтрольних 
установ прове-
дення інвента-

ризацій 

звертатися 
до суду  

в інтересах 
держави 

Права органу державного фінансового контролю 



75 

 
 

Рис. 4.9. Основні завдання органу державного фінансового  

контролю [8] 

 

 
 

Рис. 4.10. Обов'язки і відповідальність службових осіб органа  

державного фінансового контролю  

здійснення дер-
жавного фінан-

сового контролю 
за використанням 

і збереженням 
державних фі-

нансових ресур-
сів, необоротних 
та інших активів 

слідкування 
за правильністю 
визначення по-

треби в бюджет-
них коштах 

та взяттям зобо-
в'язань та ефек-
тивним викорис-
танням коштів  

і майна 

контроль станом 
і достовірністю 

бухгалтерського 
обліку і фінан-
сової звітності 
у міністерствах 

та інших органах 
виконавчої вла-
ди, державних 

фондах 

контроль за дотриманням бюджетного законодавства, дотриманням  
законодавства про державні закупівлі, діяльністю суб'єктів господарської 

діяльності незалежно від форми власності 

        

Основні завдання органу державного фінансового контролю 

Обов'язки і відповідальність службових осіб органа  

державного фінансового контролю 

Службові особи 
органів державного 
фінансового конт-
ролю зобов'язані 
суворо додержу-

ватися Конституції 
України, законів 

України, прав 
та інтересів грома-
дян, підприємств, 
установ і органі-
зацій, що охоро-
няються законом 

Працівники органу 
ДФК зобов'язані 
у випадках вияв-
лення порушень 

законодавства пе-
редавати правоо-
хоронним органам 
матеріали ревізій, 
а також повідом-

ляти про виявлені 
зловживання і по-
рушення держав-

ним органам 

У ході вилучення 
документів у зв'язку 
з їх підробкою або 
виявленими злов-
живаннями праців-
ник органу держав-
ного фінансового 

контролю зобов'яза-
ний негайно повідо-
мити про це право-

охоронні органи. 
Вилучені документи 
зберігаються до за-

кінчення ревізії 
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4.4. Документи як об'єкт дослідження  

державного фінансового контролю 

 

 

 
 

 

Рис. 4.11. Сутність та ознаки документа 

  

Документ – це свідоцтво, що має юридичне значення як доказ законності 

здійснення операції та правильності записів у регістрах бухгалтерського 
обліку 

За формальни-
ми ознаками (за 
умови, що доку-
менти відобра-
жають законну 

доцільну опера-
цію в неспотво-
реному вигляді 

й обсязі) 

Документи, що складені не за встановле-
ною формою 

Документи, в яких є неправильні арифме-
тичні обчислення і підрахунки 

Документи, які мають підчистки, виправ-
лення та інші подібні дефекти 

Документи, в яких відсутні необхідні рекві-
зити, а також резолюції, штампи і печатки 

По суті відобра-
жених господар-
ських операцій 

(незалежно  
від якості  

оформлення 
документів) 

Документи підроблені (фальсифіковані) 

Документи безтоварні 

Документи безгрошові 

Документи, якими оформлено незаконні 
та недоцільні операції 
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Рис. 4.12. Загальна класифікація документів 

 

 
 

Рис. 4.13. Способи перевірки документа як об'єкта дослідження 

державного фінансового контролю  

Д
о

к
у

м
е
н

т
и

 
за способом виконання 

за джерелом інформації 

за способом передачі 

за юридичною силою 

за етапами відображення 

за відповідністю правилам 
складання 

за змістом відображення 
операцій, фактів 

рукописні, топографічні,  
фотодокументи, виконані  

на комп'ютері, рисунки 

офіційні, приватні 

відкриті, кодовані 

дійсні, недійсні, офіційні, 
неофіційні 

первинні, вторинні, наступні 

доброякісні, недоброякісні 

грошові, матеріальні, роз-
рахункові, планові, норма-

тивні, бухгалтерські 

Способи перевірки документів 

хронологічна перевірка 

  

аналітична (нормативна) перевірка 

  

систематизована перевірка 

комбінована перевірка 

 

формальна перевірка 

фактична перевірка по суті 

юридична перевірка 

економічна перевірка 
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4.5. Узагальнення результатів  

державного фінансового контролю та їх реалізація 

 

 

 
 

 

Рис. 4.14. Узагальнення результатів державного фінансового 

контролю за складовими 

  

Результат державного фінансового контролю 

Державний  
фінансовий  

аудит 

Інспектування 

Моніторинг  
закупівель 

Перевірка  
закупівель 

Аудиторський звіт 

Акт ревізії 

Акт перевірки  
закупівель 

Висновок  
про результати  

моніторингу закупівель 
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Рис. 4.15. Сутність та структура аудиторського звіту  

Аудиторський звіт – документ, який складається керівником групи дер-

жавних аудиторів або державним аудитором у встановленому порядку 
за результатами проведення фінансово-господарського аудиту за бюджетний 
рік 

С
тр

у
кт

у
р
а
 

вступна  
частина 

описова  
частина  

(результати 
аудиту) 

аудиторський 

висновок 

рекомендації 

додатки 

наводяться ті самі загальні відомості, які викладаються 
у вступній частині акта чи довідки за результатами реві-
зії або перевірки. Тобто зазначають таке: хто проводив 
аудит, на підставі чого, в якій установі, за який період,  
з відома яких керівників установи, які реквізити дослі-
джуваної установи (ідентифікаційний код, підпорядкова-
ність, місце розташування, особи, відповідальні за фі-
нансово-господарську діяльність тощо) та інші дані 

викладаються результати аудиту, тобто, процес дослі-
дження: які операції, процеси, системи контролювалися; 
які аудиторські процедури застосовувались та в яких об-
сягах; які заходи вжито бюджетною установою для зміц-
нення фінансової звітності, підвищення ефективності внут-
рішньогосподарського фінансового контролю; який по-
зитивний ефект від впровадження таких заходів (якщо 
його можна встановити та виміряти), незалежно від того, 
за чиєю ініціативою вжито такі заходи (бюджетної уста-
нови чи державного аудитора) в аудиторському звіті 
вони викладаються без посилання на рекомендації дер-
жавного аудитора 

є основним розділом аудиторського звіту, має 
міститися оцінювання достовірності фінан-

сової звітності бюджетної установи 

наводяться, за необхідності, додаткові пропозиції щодо 
виправлення бухгалтерського обліку, уточнення фінан-
сової звітності, пропозиції стосовно підвищення дієвості 
внутрішньогосподарського контролю, реалізація яких 
сприятиме забезпеченню правильності ведення бухгал-
терського обліку, законності використання бюджетних 
коштів, державного комунального майна, складання до-
стовірної фінансової звітності та організації внутрішньо-
го фінансового контролю відповідно до визначених за-
конодавством стандартів, а також зазначаються пропо-
зиції щодо внесення змін до чинних нормативно-право-
вих актів 
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Рис. 4.16. Види аудиторського висновку 

позитивний 

підтверджує 
достовірність  
фінансової  

звітності 

засвідчує,  
що фінансову 

звітність можна 
прийняти, однак 
є застереження 
до певних госпо-
дарських опера-
цій або відобра-
ження їх в об-
ліку і звітності. 
Водночас такі 
застереження 

суттєво  
не впливають 

на достовірність 
звітності 

застерігає,  
що фінансова 

звітність бюджет-
ної установи є не-

достовірною, 
оскільки в ході 

аудиту виявлено 
значні відхилен-
ня, недоліки чи 
порушення, які 
суттєво вплива-
ють на достовір-
ність звітності, 
однак не були 

усунуті бюджет-
ною установою 
перед складан-

ням звітності 

Види аудиторського висновку 

позитивний 
із застереженням 

негативний 
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Рис. 4.17. Загальна структура акту ревізії 

  

  

Акт ревізії містить: 

 вступну частину;  

 констатуючу час-

тину 

Акт ревізії складається 
у трьох примірниках: 

 перший – для органу служби; 

 другий – для об'єкта контролю; 

 третій – для передачі право-
охоронним органам у випадках, 
передбачених законодавством 

    

Примірники акта 
ревізії надаються 

для ознайомлення 
і підписання  

об'єкту контролю 
в строк не пізніше 
ніж п'ять робочих 
днів після ревізії 

Акт ревізії – двосторонній документ, у якому мають бути об'єктив-
но відображені наслідки ревізії фінансово-господарської діяль-
ності перевіреного підприємства, установи чи організації, наведе-
но перелік фактів виявлених порушень та хиб у їхній роботі 

Акт ревізії підписує посадова 
особа служби та керівник  

і головний бухгалтер об'єкта 
контролю або особа, уповно-
важена на ведення бухгал-

терського обліку (далі – голов-
ний бухгалтер), а також,  

за необхідності, інші праців-
ники об'єкта 
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Рис. 4.18. Загальна структура акту перевірки закупівель 

  

Акт перевірки закупівель – це документ, який складається  
особою органу державного фінансового контролю за результа-
тами перевірки закупівель 

Вступна частина – зазначається підстава 

для проведення перевірки, тема перевірки, 
повна назва об'єкта перевірки, його місцезна-
ходження, відомості про організаційно-право-
ву форму та форму власності, дати початку  
і закінчення перевірки, період, який підлягав 
перевірки, перелік посадових осіб контролю-
ючого органу та залучених спеціалістів, що про-
водили перевірку, перелік посадових осіб, які 
відповідали за фінансово-господарську діяль-
ність об'єкта перевірки в період, що підлягав 
перевірці 

Складення акта пере-
вірки закупівель, його 
підписання та реаліза-
ція результатів пере-
вірки здійснюються за 
процедурами, перед-
баченими п. 35, 38 – 
47, абзацами першим 
і другим п. 48, п. 49 – 
52 "Порядку прове-
дення інспектування 
Державною фінансо-
вою інспекцією, її тери-
торіальними органами" 
з урахуванням норм, 
установлених цим По-
рядком 

Підписує керівник замовника, голова тендерного комітету чи уповноважена 
особа (особи), головний бухгалтер замовника 

Констатуюча частина – наведено інфор-

мацію про результати перевірки в розрізі кож-
ного питання програми із зазначенням, за який 
період, яким способом (вибірковим, суціль-
ним) та за якими документами перевірено ці 
питання, висновок про наявність або відсут-
ність порушень законодавства, а також у разі 
наявності визначений в установленому законо-
давством порядку розмір збитків, завданих 
державі чи об'єкту контролю внаслідок таких 
порушень 
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Рис. 4.19. Загальна структура висновку за результатами  

моніторингу закупівель  

Висновок за результатами моніторингу закупівлі 

Висновок складаєть-

ся у формі електрон-

ного документа та за-

повнюється відповід-

но до встановленої 

форми висновку про 

результати моніторин-

гу закупівлі, затвер-

дженої наказом Дер-

жавної аудиторської 

служби України від 

23 квітня 2018 року 

№ 86 порядку його 

заповнення 

І. Вступна частина 
1. Інформація про замовника.
2. Інформація про предмет закупівлі. 
3. Інформація про оприлюднення. 
4. Застосована процедура закупівлі. 
5. Підстава здійснення моніторингу. 
6. Дата початку моніторингу

ІІ. Констатуюча частина 
1. Дата закінчення моніторингу закупівлі 
та інформація про результати моніторингу 
закупівлі в розрізі стадій проведення про-
цедури закупівлі.
2. Висновок про наявність або відсутність 
порушень законодавства. 
3. Зобов'язання щодо усунення порушення 
(порушень) законодавства у сфері публіч-
них закупівель (у разі наявності таких по-
рушень)

Після заповнення форми висновку висновок вивантажується з електрон-
ної системи закупівель у візуальну форму у форматі текстового редак-
тора для його підписання та затвердження. 
 
Висновок підписується та затверджується накладанням електронного під-
пису з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного докумен-
тообігу та електронного цифрового підпису. 
 
Для оприлюднення підписаний та затверджений висновок завантажуєть-
ся в електронну систему закупівель, на форму висновку накладається 
електронний підпис посадової особи органу державного фінансового      
контролю, яка здійснила моніторинг закупівлі 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0654-18#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0654-18#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0654-18#n15


84 

 
 

 

Рис. 4.20. Інформаційне забезпечення контрольного процесу [16]  

Інформаційне забезпечення контрольного процесу 

Законодавче інформаційне забезпечення 

Містить законодавчі акти з питань господарського, цивільного, трудо-
вого, кримінального, адміністративного, земельного, фінансового, по-
даткового, банківського та інших видів права, які застосовуються у ви-
робничій і фінансово-господарській діяльності підприємств і органі-
зацій 

Нормативно-довідкове інформаційне забезпечення 

Сукупність інформації, яка міститься у нормах і нормативах з витра-
чання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів (загальнодержав-
них, галузевих) 

Планове інформаційне забезпечення 

Інформація, яка міститься в планах економічного і соціального розвит-
ку галузі, регіонів, підприємств, установ, організацій (у бізнес-планах, 
завданнях) 

Договірне інформаційне забезпечення 

Господарські угоди, контракти, договори, укладені підприємствами, 
установами і організаціями з іншими господарськими суб'єктами 

Технологічне інформаційне забезпечення 

Документація з технології виробництва продукції, виконання робіт, по-
слуг, міждержавні та державні стандарти, технічні умови якості продукції, 
галузеві стандарти, проектно-кошторисна документація 

Організаційно-управлінське інформаційне забезпечення 

  
Статут підприємства та організаційно-розпорядчі документи (накази, 
розпорядження, службове листування, штатний розпис, кошторис) 

Документальне інформаційне забезпечення 

Сукупність даних економічного характеру про факти, які відбулися 
у фінансово-господарській діяльності підприємств і організацій, відоб-
ражені у первинних документах, облікових регістрах бухгалтерського, 
управлінського, податкового, статистичного і оперативно-технічного 
обліку, а також у звітності про діяльність підконтрольних підприємств 
і організацій 
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Рис. 4.21. Склад документації про результати контрольних заходів 

за змістом і формою та принципи викладення в ній інформації [16] 

  

Документація про результати контрольних заходів  

за змістом і формою 

Складається за результатами контрольних заходів і є допоміжни-
ми неофіційними записами, в яких службова особа, що здійснює 
контрольний захід, фіксує отриману в його процесі інформацію, 
складається відповідно до теми контрольного заходу і може бути 
оформлена у вигляді простих записів, таблиць із групуванням 
цифрових чи інших даних та їх аналізом 

Складається за результатами контрольних заходів, є основною 
частиною матеріалів контрольних заходів і являє собою обов'яз-
кові для складання документи, до яких належать акти, довідки, 
протоколи 

Складається за результатами контрольних заходів і є невід'ємною 
частиною матеріалів контрольних заходів і являє собою оформ-
лену як додатки (у вигляді зведених реєстрів, розрахунків, пояс-
нень) інформацію, що підтверджує підсумки дослідження за окре-
мими питаннями програм ревізії, які зафіксовані в офіційній доку-
ментації 

Складається за результатами контрольних заходів і може мати 
характер: офіційної документації – є невід'ємною частиною мате-
ріалів контрольних заходів і може бути у вигляді листування з ор-
ганами державної влади та органами місцевого самоврядування, 
суб'єктами господарювання і громадянами з питань, які стосують-
ся результатів контрольного заходу, інших офіційних документів, 
оформлених після закінчення контрольного заходу, неофіційної 
документації – внутрішні документи суб'єктів державного фінан-
сового контролю стосовно розгляду або оцінювання результатів 
контрольних заходів 

Із дотриманням принципів викладення інформації: об'єктивність і обґрунтова-
ність, лаконічність, чіткість, вичерпність і системність, ясність і доступність, 
недопущення викладення інформації, яка не стосується діяльності підконт-
рольного суб'єкта, або інформації, яка одержаної не за результатами конт-
рольних заходів у тому числі з матеріалів правоохоронних органів, обов'яз-
кове зазначення реквізитів, назва міністерства, іншого центрального органу  
виконавчої влади, назва виду документа, дата, номер, місце складання текст, 
познаки про наявність додатків, підписи уповноважених осіб 
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Запитання для самодіагностики 

 

1. Визначте поняття "організація". 

2. У чому полягає зміст контрольної діяльності. 

3. Назвіть стадії контрольного процесу. 

4. Назвіть складові організації контрольної діяльності. 

5. Розкрийте зміст складових контрольної діяльності. 

6. Назвіть принципи планування контрольної діяльності. 

7. Назвіть права органу державного фінансового контролю. 

8. Визначте обов'язки і відповідальність службових осіб органа 

державного фінансового контролю. 

9. Як проходить узагальнення результатів державного фінансового 

контролю. 

10. Що таке інформаційне забезпечення контрольного процесу? 

11. Що розуміють під поняттям "планування контрольної діяльності"? 

12. Назвіть види планів ревізії. 

13. Для чого проводиться планування контрольних заходів суб'єк-

тами державного фінансового контролю? 

14. Назвіть основні завдання органа державного фінансового кон-

тролю. 

15. Визначте сутність та ознаки документа як об'єкта дослідження 

державного фінансового контролю. 

16. Назвіть способи перевірки документа як об'єкта дослідження 

державного фінансового контролю. 

17. З якою метою здійснюються документування результатів та оформ-

лення матеріалів контрольних заходів? 

18. Що ви розумієте під результатом державного фінансового  

контролю? 

19. Визначте склад документації про результати контрольних за-

ходів за змістом і формою. 
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5. Державний фінансовий аудит: сутність, зміст  

та суб'єкти його проведення 

 

 

 
 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що 

формується 

Знання Уміння Комунікація 

Автономність, 

відповідаль-

ність 

Здатність ви-

значати пред-

мет, об'єкт дер-

жавного фінан-

сового аудиту 

Знання сутно-

сті і змісту дер-

жавного фінан-

сового аудиту, 

його основних 

завдань, функ-

цій, форм 

Уміння визна-

чати об'єкти та 

форми прове-

дення держав-

ного фінансо-

вого аудиту 

Уміння отримува-

ти інформацію під 

час виконання обо-

в'язків і повнова-

жень в ході про-

ведення держав-

ного фінансового 

аудиту 

Відповідальність 

за якість вико-

нання функціо-

нальних обов'-

язків і наданих 

повноважень 

  

Ключові терміни: державний фінансовий аудит, аудит ефек-

тивності, аудит відповідності, фінансовий аудит, стандарти дер-

жавного аудиту INTOSAI 

Метою цієї теми є розгляд теоретичних засад державного фі-

нансового аудиту 

 

5.1. Поняття та складові державного фінансового аудиту. 

5.2. Нормативно-правове забезпечення державного фінан-

сового аудиту. 

5.3. Класифікація державного фінансового аудиту. 

5.4. Суб'єкти державного фінансового аудиту 
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5.1. Поняття та складові державного фінансового аудиту  

 

 

 
 

 

Рис. 5.1. Сутність та зміст державного фінансового аудиту 

Предметом є діяльність державних 
установ та інших організацій – одер-
жувачів державних ресурсів, яка по-
в'язана з використанням державних 
фінансів, державного майна, інших 
активів і пасивів, що належать дер-
жаві, отриманих на виконання покла-
дених на них функцій або бюджетних 
програм 

Державний фінансовий аудит 
(ДФА) – це різновид державного 
фінансового контролю, він поля-
гає у перевірці та аналізі органом 
державного фінансового контролю 
фактичного стану справ щодо за-
конного та ефективного викорис-
тання державних чи комунальних 
коштів і майна, інших активів дер-
жави, правильності ведення бух-
галтерського обліку і достовірності 
фінансової звітності, функціонуван-
ня системи внутрішнього контролю 

Відповідно 
до Закону  

України "Про 
основні засади 

здійснення 
державного  
фінансового 

контролю 
в Україні" від 
26.01.1993 р. 
№  2939-XII 

являє собою систему 
незалежного, зовніш-
нього, суспільного ау-
диту діяльності держав-
них органів стосовно 
використання націо-
нальних ресурсів кра-
їни та є одним із ос-
новних інститутів дер-
жавного фінансового 
контролю, який забез-
печує взаємозв'язок 
між державою, суспіль-
ством та людиною 

Метою державного фінансо-
вого аудиту є забезпечення 
можливості особи, яка виконує 
контрольні дії, висловити про-
фесійне судження щодо закон-
ності та ефективності викорис-
тання державних чи комуналь-
них коштів і майна, інших активів 
держави, правомірності фінан-
сового управління і функціо-
нування системи внутрішнього 
контролю головним розпоряд-
ником, відповідальним виконав-
цем, іншими учасниками роз-
поділу споживання бюджетних 
коштів та достовірності звітнос-
ті щодо зазначених процесів 

Суб'єктами ДФА є органи законо-
давчої та виконавчої влади, спеціаль-
ні органи, на які покладено виконан-
ня відповідних контрольних функцій 
від імені держави 
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Рис. 5.2. Завдання державного фінансового аудиту [12] 

 

 

 
 

Рис. 5.3. Основні об'єкти державного фінансового аудиту  

Завдання державного фінансового аудиту 

проведення оцінювання рівня управління фінансово-господарсь-
кою діяльністю суб'єкта господарювання 

виявлення чинників (упущень і недоліків організаційного, норма-
тивно-правового та фінансового характеру), які негативно впли-
вають на фінансові результати фінансово-господарської діяль-
ності суб'єкта господарювання 

підготовка обґрунтованих пропозицій для підвищення ефективності 
управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господа-
рювання для якісних змін в управління державними ресурсами, усу-
нення наявних недоліків і порушень, та запобігання їх у подальшому 

Основні об'єкти державного фінансового аудиту 

діяльність і функції державних органів влади, бюджетних установ, 
організацій – одержувачів державних коштів, державного чи кому-
нального майна та суб'єктів господарювання державного сектора 
економіки 

кошти, що надані з державного бюджету та місцевим бюджетом, 
та (або) цільових загальнодержавних фондів на реалізацію держав-
них завдань, виконання загальнодержавних бюджетних програм 

державна і комунальна власність, природні та інші державні ресурси 

державні кредити та позики, надані під гарантії Уряду України 

планові документи та господарські договори 

дані бухгалтерського обліку та звітності 

система внутрішнього фінансового управління і контролю 



90 

Таблиця 5.1 

 

Характерні ознаки державного фінансового аудиту 

 

Ознаки Державний фінансовий аудит 

Законодавча база 

Господарський кодекс, Бюджетний кодекс, Закон 

України "Про основні засади здійснення держав-

ного фінансового контролю в Україні", Стандарти 

державного аудиту INTOSAI 

Мета 

Визначення законності й оцінювання ефектив-

ності використання засобів державного бюджету 

України і результативності виконання бюджетних 

програм, попередження фінансових порушень 

Завдання 

Оцінювання ефективності і законності викорис-

тання бюджетних коштів, розроблення рекомен-

дацій бюджетними установами для забезпечення 

правильності ведення бухгалтерського обліку, фор-

мування достовірної фінансової звітності органі-

зації, внутрішньогосподарського фінансового конт-

ролю 

Суб'єкти 
Державні аудитори державної аудиторської служ-

би і Рахункової палати України 

Об'єкти 

Бюджетні програми, бюджети, системи обліку 

і внутрішньогосподарського фінансового контролю 

бюджетних установ, суб'єктів господарювання, 

державна і комунальна власність 

Порядок організації 
Проводиться планово на основі наказу керівника 

органу ДАСУ, органу Рахункової палати 

Порядок 

узагальнення 

контрольної 

інформації 

Аудиторський звіт 

Методичні прийоми 
Прийоми і способи документального та фактич-

ного контролю, загальнонаукові методи 
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Рис. 5.5. Функції державного фінансового аудиту 

  

Функції державного фінансового аудиту 

Контрольна 

Інформаційно-
аналітична 

Соціальна 

Превентивна 

Стимулююча 

Прогностична 

Перевірка формування, розподілу і використання 
суспільних ресурсів відповідно до конституційних 
норм, попередження можливих помилок і непра-
вомірних дій, що перешкоджають розвитку суспіль-
ства, захист публічних інтересів у раціональному 
використанні суспільних ресурсів 

Інформування громадськості про достовірність ві-
домостей щодо управління суспільними ресурсами, 
збирання, оброблення та оцінювання регулярної 
аналітичної та оглядової інформації з найважливі-
ших питань державного управління, підготовлен-
ня аналітичних матеріалів з актуальних проблем 
стану і розвитку системи державного управління  
з метою ухвалення відповідних управлінських рі-
шень 

Забезпечення ефективного і справедливого роз-
поділу і використання суспільних ресурсів, під-
тримки розвитку суспільства відповідно до визна-
чених пріоритетів і цілей 

Сприяння усуненню виявлених контрольною сис-
темою помилок і порушень, дослідження причин 
і умов їх виникнення, запобігання їх виникненню 
в майбутньому з метою забезпечення збереження 
суспільних ресурсів 

Сприяння створенню умов для дотримання орга-
нами державного управління вимог законодавства 
у сфері формування, розподілу і використання су-
спільних ресурсів, формуванню свідомого став-
лення громадськості до результатів державного 
аудиту 

Стратегічне й оперативне планування та коорди-
нування розвитку системи державного управління 
на основі аналізу й оцінювання фактичних резуль-
татів державного аудиту 
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5.2. Нормативно-правове забезпечення  

державного фінансового аудиту 

 

 
 

Рис. 5.6. Рівні нормативно-правового регулювання  

державного фінансового аудиту [12] 

 

Таблиця 5.2 

 

Міжнародні стандарти вищих органів державного аудиту ISSAI [8] 

 

Стандарт Назва Рік прийняття 
Визначений  

період перегляду 

1 2 3 4 

Рівень 1. Базові принципи 

ISSAI 1 

Лімська Декларація ке-

рівних принципів ауди-

ту державних фінансів 

1977 – 

Рівень 2. Необхідні умови функціонування вищих органів державного аудиту 

ISSAI 10 

Мексиканська деклара-

ція про незалежність ви-

щих органів державного 

аудиту 

2007 

Кожні 15 років,  

перший перегляд  

у 2022 р. 

представлений законодавчими та іншими нормативними 
актами, які створюють передумови для запровадження 
аудиту в секторі державного управління 

ІІІ рівень  

І рівень  

ІІ рівень  

представлений документами, які регулюють правові осно-
ви діяльності органів, що здійснюють державний фінансо-
вий аудит та загальні питання його регулювання в Україні, 
котрі є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами гос-
подарювання державного сектора економіки 

Відносяться нормативно-інструктивні документи, більша 
частина яких розробляється і впроваджується Рахунко-
вою палатою України та Державної аудиторської службою 
України з метою визначення загальних принципів, норм 
і правил, які однаково інтерпретуються всіма суб'єктами 
державного фінансового аудиту, та процедур його прове-
дення  
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Продовження табл. 5.2 

 

1 2 3 4 

ISSAI 11 

Принципи INTOSAI та 

краща практика, що сто-

сується незалежності ви-

щих органів державно-

го аудиту 

2007 

Кожні 9 років,  

перший перегляд  

у 2016 р. 

ISSAI 12 

Цінність і переваги ви-

щих органів державно-

го аудиту – підвищити 

якість життя громадян 

2013 

Кожні 15 років,  

перший перегляд  

у 2022 р. 

ISSAI 20 
Принципи прозорості  

та підзвітності 
2010 

Кожні 15 років,  

перший перегляд  

у 2025 р. 

ISSAI 21 
Принципи прозорості – 

краща практика 
2010 

Кожні 9 років,  

перший перегляд  

у 2019 р. 

ISSAI 30 Кодекс етики 2016 Кожні 15 років 

ISSAI 40 

Контроль якості вищих 

органів державного ау-

диту 

2010 

Кожні 9 років,  

перший перегляд  

у 2019 р. 

Рівень 3. Фундаментальні принципи аудиту 

ISSAI 100 

Фундаментальні прин-

ципи аудиту держав-

ного сектора 

2013 Кожні 15 років 

ISSAI 200 

Фундаментальні прин-

ципи фінансового ау-

диту (Financial Audit) 

2013 Кожні 15 років 

ISSAI 300 

Фундаментальні прин-

ципи аудиту ефектив-

ності (Performance Audit) 

2013 Кожні 9 років 

ISSAI 400 

Фундаментальні прин-

ципи аудиту відповід-

ності (Compliance Audit) 

2013 Кожні 9 років  

Рівень 4. Керівні принципи аудиту 

4.1. Загальні принципи аудиту 

ISSAI 1000-2999 
Керівні принципи фінан-

сового аудиту 
2007; 2010; 2016 

Щорічно перегляда-

ється, щоб забезпе-

чити узгодженість  

із відповідним ISA 

ISSAI 3000-3999 
Керівні принципи ауди-

ту ефективності 

Підтверджено 

2016 рік 

Підлягає перегляду 

кожні п'ять років 
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Закінчення табл. 5.2 

 

1 2 3 4 

ISSAI 4000-4999 
Керівні принципи ауди-

ту відповідності 

Підтверджено 

2016 рік 

Підлягає перегляду 

кожні п'ять років 

4.2. Керівні принципи з конкретних питань 

ISSAI 5000-5099 
Керівництво з аудиту між-

народних організацій 

Підтверджено 

2016 рік 

Підлягає перегляду 

принаймні кожні  

п'ять років 

ISSAI 5100-5199 
Керівництво з екологіч-

ного аудиту 

Підтверджено 

2016 рік 

Підлягає перегляду 

принаймні кожні  

п'ять років 

ISSAI 5200-5299 
Керівництво з аудиту 

приватизації 

1998; 2001; 2004; 

2007 

Підлягає перегляду 

принаймні кожні  

п'ять років. Перший 

перегляд у 2013 р. 

ISSAI 5300-5399 Керівництво з ІТ-аудиту 
Підтверджено 

2016 рік 

Підлягає перегляду 

принаймні кожні  

п'ять років 

ISSAI 5400-5499 
Керівництво з аудиту 

державного боргу 
2007; 2010; 2016 

Підлягає перегляду 

принаймні кожні  

п'ять років 

ISSAI 5500-5599 

Керівництво з аудиту 

коштів, виділених на по-

передження і ліквідацію 

наслідків катастроф 

2013 

Підлягає перегляду 

принаймні кожні  

п'ять років. Перший 

перегляд у 2018 р. 

ISSAI 5600-5699 
Керівництво з експерт-

них оцінок 
2016 

Підлягає перегляду 

принаймні кожні  

п'ять років 

ISSAI 5700-5799 
Керівництво з аудиту 

попередження корупції 
2016 – 

ISSAI 5800-5899 

Керівництво зі спільно-

го аудиту між вищими 

органами державного 

аудиту 

2016 – 

INTOSAI керівництво із сумлінного управління (INTOSAI GOV) 

INTOSAI GOV 

9100-9199 
Внутрішній контроль 2016 

Підлягає перегляду 

принаймні кожні 

шість років 

INTOSAI GOV 

9200-9299 

Стандарти бухгалтерсь-

кого обліку 
2016 

Підлягає перегляду 

принаймні кожні 

шість років 
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5.3. Класифікація державного фінансового аудиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Класифікація державного фінансового аудиту 

згідно з INTOSAI [12] 

 

 

 

 
 

Рис. 5.4. Взаємозв'язок видів і форм  

державного фінансового аудиту [16] 

Форми державного аудиту 

Державний фінансовий аудит 

Види державного аудиту 

Фінансовий аудит Аудит відповідності Аудит ефективності 

Міжнародний державний 
аудит 

Національний державний 
аудит 

INTOSAI є міжнародною професійною організацією, що об'єднує вищі 
органи фінансового контролю країн, які є членами  

Організації Об'єднаних Націй 

Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансо-
вого контролю і полягає в перевірці та аналізі фактичного стану 

справ щодо законного та ефективного використання державних чи 
комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності 

ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 
функціонування системи внутрішнього контролю 

Фінансовий аудит Аудит ефективності Аудит відповідності 
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Таблиця 5.3 

 

Визначення понять державного фінансового аудиту  

у вітчизняній та зарубіжній практиці 

 

Поняття Визначення Джерело 

1 2 3 

Аудит  
відповідальності 

Спрямований на визначення відпо-
відності фінансової інформації орга-
нізації прийнятим фінансовими зві-
тами і регулюючою основою. Це до-
сягається за рахунок отримання до-
статніх та відповідних доказів, щоб 
дозволити аудитору висловити дум-
ку про те, чи присутні у фінансовій 
інформації істотні спотворення че-
рез шахрайство або помилки 

ISSAI 100 

Фінансовий  
аудит 

Направлений на перевірку того, на-
скільки певний предмет відповідає 
повноваженням, визначеним як кри-
терій. Аудит відповідності здійсню-
ється шляхом оцінювання того, на-
скільки діяльність, фінансові опера-
ції та інформація в істотних аспек-
тах відповідає повноваженням тих, 
хто управляє аудіруємою організа-
цією 

ISSAI 100 

Аудит  
ефективності 

Зосереджений на тому, чи діють по-
середники, програми й організації 
відповідно до принципів економії  
та ефективності і чи існує можли-
вість для поліпшення. Діяльність оці-
нюється за допомогою відповідних 
критеріїв і аналізуються інші проб-
леми. Метою є отримання відпові-
дей на ключові питання аудиту та за-
безпечення (надання) рекомендацій 
щодо поліпшення 

ISSAI 100 

Держаний  
фінансовий  

аудит діяльності 
суб'єктів  

господарювання 

Оцінювання рівня управління фі-
нансово-господарською діяльністю 
суб'єкта господарювання, яке поля-
гає у забезпеченні: дотримання ви-
мог законодавства, актів і рішень 
органів управління та суб'єкта гос-
подарювання; достовірності даних 
бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності; збереження активів 

Порядок проведення Дер-
жавною фінансовою інспек-
цією, її територіальними ор-
ганами державного фінан-
сового аудиту діяльності 
суб'єктів господарювання 
від 25.03.2006 р. № 361 
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Закінчення табл. 5.3 

 

1 2 3 

Державний  

фінансовий  

аудит діяльності 

бюджетних 

установ  

(фінансово-

господарський 

аудит) 

Це форма державного фінансового кон-

тролю, яка спрямована на запобігання 

фінансовим порушенням та забезпечен-

ня достовірності фінансової звітності 

Порядок проведення 

органами державної 

контрольно-ревізійної 

служби державного фі-

нансового аудиту діяль-

ності бюджетних уста-

нов від 31.12.2004 р. 

№ 1777 

Державний 

фінансовий 

аудит окремих 

господарських 

операцій 

(операційний 

аудит) 

Основним завданням є сприяння забез-

печенню суб'єктами господарювання за-

конного та ефективного використання дер-

жавних чи комунальних коштів та / або 

майна, інших активів держави, правиль-

ності ведення бухгалтерського обліку та 

складення фінансової звітності 

Порядок проведення 

Державною фінансо-

вою інспекцією, її тери-

торіальними органами 

державного фінансово-

го аудиту окремих гос-

подарських операцій, 

затверджений постано-

вою Кабінету Міністрів 

України від 25.06.2014 р. 

№ 214 

Державний 

фінансовий 

аудит виконання 

місцевих 

бюджетів 

Проводиться з метою перевірки та ана-

лізу фактичного виконання місцевого 

бюджету, ефективності використання ко-

мунальних коштів, майна та інших акти-

вів, достовірності фінансової звітності, 

функціонування системи внутрішнього 

контролю 

Порядок проведення 

Державною фінансо-

вою інспекцією, її тери-

торіальними органами 

державного фінансово-

го аудиту виконання 

місцевих бюджетів від 

12.05.2007 р. № 698 

Державний 

фінансовий 

аудит виконання 

бюджетних 

програм (аудит 

ефективності) 

Це форма державного фінансового кон-

тролю, яка спрямована на визначення 

ефективності використання бюджетних 

коштів для реалізації запланованих цілей 

та встановлення чинників, які цьому пе-

решкоджають. Аудит ефективності здій-

снюється з метою розроблення обґрун-

тованих пропозицій щодо підвищення 

ефективності використання коштів дер-

жавного та місцевих бюджетів у процесі 

виконання бюджетних програм 

Порядок проведення 

Державною фінансо-

вою інспекцією, її тери-

торіальними органами 

державного фінансо-

вого аудиту виконан-

ня бюджетних програм 

від 10.08.2004 р. № 1017 
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5.4. Суб'єкти державного фінансового аудиту 

 

 

 
 

 

Рис. 5.8. Види державного фінансового аудиту  

та суб'єкти їх проведення  

  

 

Держаний фінансовий аудит 
діяльності суб'єктів  

господарювання 

Державний фінансовий  
аудит діяльності бюджетних 

установ (фінансово-
господарський аудит) 

Державний фінансовий  
аудит окремих  

господарських операцій  
(операційний аудит) 

Державний фінансовий 
 аудит виконання  

місцевих бюджетів 

Державний фінансовий  
аудит виконання  

бюджетних програм  
(аудит ефективності) 

  

Аудит адміністрування  
доходів 

Аудит доходів та витрат 
державного бюджету 

Аудит міжбюджетних  
трансфертів 

Аудит державного  
адміністрування 

Аудит діяльності суб'єктів 
господарювання 

Суб'єкти проведення 
Державна  

аудиторська 
служба України 

Рахункова  
палата Державний фінансовий 

аудит 

Види 
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Таблиця 5.4 

 

Порівняльна характеристика контрольних функцій  

Рахункової палати та Державної аудиторської служби України 

 

Рахункова палата України 
Державна аудиторська  

служба України 

Контроль за: Контроль за: 

використанням коштів Державного 

бюджету України 

цільовим та ефективним викорис-

танням коштів Державного та міс-

цевих бюджетів 

створенням, обслуговуванням та по-

гашенням державного боргу України 

цільовим використанням та своє-

часним поверненням кредитів, отри-

маних під заставу Кабінету Мініс-

трів України 

ефективністю використання і управ-

ління коштами Державного бюджету 

України 

порядком ведення бухгалтерсько-

го обліку та достовірністю фінан-

сової звітності про виконання Дер-

жавного бюджету України і місце-

вих бюджетів, кошторисів 

використанням бюджетних коштів  

у частині фінансування повнова-

жень місцевих державних адмініст-

рацій та делегованих місцевому са-

моуправлінню повноважень органів 

виконавчої влади за доходами та ви-

тратами 

– 
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Таблиця 5.5 

 

Порівняльна характеристика державного фінансового аудиту  

та аудиту 

 

Критерії 
Державний фінансовий 

аудит 
Аудит 

Нормативно-
правове  

забезпечення 

Бюджетний кодекс України, За-
кон України "Про основні заса-
ди здійснення державного фі-

нансового контролю в Україні" 

Господарський кодекс 
України, Закон України 
"Про аудит фінансової 

звітності та аудитор-
ську діяльність" 

Визначення  
поняття 

Різновид державного фінансо-
вого контролю і полягає у пе-
ревірці та аналізі фактичного 
стану справ щодо законного та 
ефективного використання дер-
жавних чи комунальних коштів 
і майна, інших активів держави, 
правильності ведення бухгал-
терського обліку і достовірності 
фінансової звітності, функціо-
нування системи внутрішнього 
контролю 

Перевірка бухгалтер-
ської звітності, обліку,      
первинних документів 
та іншої інформації що-
до діяльності суб'єкті 
господарювання з ме-
тою визначення досто-
вірності їх звітності, об-
ліку, його повноти і від-
повідності законодав-
ству та встановленим 
нормам 

Мета 

Забезпечення можливості осо-
би, яка виконує контрольні дії, 
висловити професійне суджен-
ня щодо законності та ефектив-
ності використання державних 
чи комунальних коштів і майна, 

інших активів держави, право-
мірності фінансового управлін-
ня і функціонування системи 
внутрішнього контролю голов-
ним розпорядником, відповідаль-
ним виконавцем, іншими учас-
никами розподілу і споживання 
бюджетних коштів та достовір-
ності звітності щодо зазначе-
них процесів 

Перевірка даних бух-

галтерського обліку і по-
казників фінансової звіт-
ності суб'єкта господа-
рювання з метою ви-
словлення думки 

 
Складова системи управлінсь-
кого контролю держави 

Незалежна перевірка 
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Таблиця 5.6 

 

Етичні принципи здійснення державного фінансового аудиту 

 

Назва принципу Сутність принципу 

Загальні принципи 

Етика  

і незалежність 

Аудитори повинні відповідати етичним нормам                   

і бути незалежними 

Професійне  

судження,  

належна  

обережність 

і скептицизм 

Аудитори повинні дотримуватись професійної 

поведінки, застосовуючи професійний скепти-

цизм, професійне судження і належну обереж-

ність в ході аудиту. Водночас вони повинні га-

рантувати професійність своїх дій. Професійне 

судження передбачає застосування колектив-

них знань, навичок і досвіду в процесі аудиту. 

Аудитори повинні уникати будь-яких дій, які 

могли б дискредитувати їхню роботу 

Контроль якості 

Аудитори повинні проводити аудит відповідно 

до професійних стандартів контролю якості. 

Контроль якості ВОДА (вищій орган державного 

аудиту) політики і процедур повинен відповідати 

професійним стандартам. Мета полягає в тому, 

щоб переконатися, що перевірки проводяться  

на стабільно високому рівні 

Аудиторські групи 

та навички 

Аудитори повинні володіти знаннями і навичка-

ми, необхідними для успішного завершення ау-

диту. Це містить у собі розуміння і практичний 

досвід із виду аудиту, що проводиться, знайом-

ство із застосовуваними стандартами і законо-

давством, розуміння діяльності підприємства. 

Аудитори повинні підтримувати свою професійну 

компетентність через безперервний професійний 

розвиток. У певних випадках або за необхідності, 

відповідно до повноважень ВОДА та чинного 

законодавства, аудитор може використовувати 

роботу внутрішніх аудиторів, інших аудиторів 

або експертів. Проте ВОДА несе виняткову від-

повідальність за висновки, надані з використан-

ням роботи, виконаної третіми особами 
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Таблиця 5.7 

 

Принципи здійснення державного фінансового аудиту  

відповідно INTOSAI 

 

Назва принципу Сутність принципу 

1 2 

Аудиторський 

ризик 

Аудитори повинні управляти ризиками надання звіту, який  

не відповідає обставинам аудиту, тобто є недоречним. Водно-

час аудитор здійснює процедури для зменшення ризику, ви-

знаючи, що обмеження, властиві всім видам аудиту, впливають 

на неможливість забезпечити абсолютну впевненість. Коли 

мета полягає в забезпеченні достатньої впевненості, аудитор 

повинен знизити аудиторський ризик до прийнятно низького 

рівня, враховуючи обставини аудиту 

Суттєвість  

(матеріальність) 

Аудитори повинні розглядати суттєвість у процесі аудиту. 

Суттєвою є інформація, знання якої користувачами може  

вплинути на їх рішення. Визначення суттєвості є предметом 

професійного судження аудитора. Суттєвість може мати 

як кількісні, так і якісні аспекти. Міркування суттєвості впливають 

на рішення, що стосуються характеру, термінів проведення, 

обсягу аудиторських процедур та оцінки результатів аудиту. 

Міркування можуть містити проблеми зацікавлених сторін, 

суспільні інтереси, нормативні вимоги і наслідки для суспільства 

Документація 

Аудитори повинні готувати аудиторську документацію детально, 

щоб забезпечити чітке уявлення про виконані роботи, докази, 

отримані висновки. Аудиторська документація повинна містити 

стратегію аудиту та план аудиту 

Комунікація 

Аудитори повинні встановити ефективні комунікації в процесі 

аудиту, що містить отримання інформації, яка відноситься  

до аудиту, та забезпечення своєчасних спостережень для пов-

ноти висновків 

Принципи, пов'язані з процесом аудиту 

Планування  

аудиту 

Аудитори повинні гарантувати, що умови аудиту чітко встанов-

лені. У плані має міститися важлива інформація, що може міс-

тить тему, масштаби і цілі аудиту, доступ до даних, звіт, який 

буде результатом аудиту, процес аудиту, звернення осіб, а та-

кож роль і відповідальність різних сторін угоди. Аудитори повин-

ні отримати уявлення про характер аудованої особи, що містить 

розуміння відповідних цілей, операцій, нормативно-правової 

бази, внутрішнього контролю, фінансової та інших систем і біз-

нес-процесів, дослідження потенційних джерел аудиторських 

доказів 
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Закінчення табл. 5.7 

 

1 2 

 

Аудитори повинні планувати свою роботу, щоб переконатися, 

що аудит проводиться ефективно. Планування потрібно для 

зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рів-

ня. Планування конкретних аудитів містить стратегічний і опе-

ративний аспекти. Стратегічне планування має визначити 

сферу аудиту, цілі і підхід. Оперативне планування передба-

чає встановлення графіка аудиту та визначення характеру, 

часових рамок і масштаб аудиторських процедур. План ауди-

ту має реагувати на значні зміни в обставинах і умовах ауди-

ту, а тому є повторюваним процесом, який відбувається в ході 

аудиту 

Проведення 

аудиту 

Аудитори повинні виконувати аудиторські процедури, які за-

безпечують достатні докази, що підтверджують аудиторський 

висновок. Аудитор повинен дотримуватися всіх вимог щодо 

конфіденційності, оцінити аудиторські докази і на їх підставі 

зробити висновки 

Звітність 

і реалізація 

матеріалів 

аудиту 

Аудитори повинні підготувати звіт на основі зроблених висновків. 

Процес аудиту включає в себе підготовку звіту, повідомлення 

зацікавлених сторін про результати аудиту, інших осіб, відпо-

відальних за управління, та широкої громадськості. Метою  

є також сприяння вжиттю подальших заходів і коригувальних 

дій 

 

 

Запитання для самодіагностики 

 

1. Визначте сутність державного фінансового аудиту. 

2. Якими нормативно-правовими документами регулюється держав-

ний фінансовий аудит? 

3. Перелічіть види та форми державного фінансового аудиту. 

4. Визначте суб'єкти державного фінансового аудиту. 

5. В яких випадках державний фінансовий аудит проводиться Ра-

хунковою палатою України? 

6. Визначте класифікацію державного фінансового аудиту згідно  

з INTOSAI. 
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6. Інспектування (ревізія): поняття і зміст 

 

 

 
 

 

 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетентність, 
що формується 

Знання Уміння Комунікація 

Автоно-
мність, 
відпові-

дальність 

Здатність визна-
чати сутність, зміст, 
предмет, об'єкт 
та суб'єкти реві-
зії, її мету, завдан-
ня, принципи здій-
снення й класи-
фікаційні ознаки 

Знання відмінностей 
між ревізією та ін-
спектуванням, сут-
ності, змісту, функ-
цій та принципів  
її проведення, а та-
кож класифікацій-
них ознак ревізій 

Уміння визна-
чати предмет, 
об'єкт та суб'-
єкти ревізії, до-
тримуватись 
принципів її 
проведення 

Формування об'-
єктивної інфор-
мації, в процесі 
здійснення ре-
візії, для відоб-
раження її в акті 
ревізії 

Здатність 
самостійно 
узагальню-
вати інфор-
мацію та 
розробляти 
відповідні 
заходи 

 

  

Ключові терміни: інспектування, ревізія, суб'єкти, планова ре-

візія, позапланова ревізія, правоохоронні органи 

Метою цієї теми є розгляд теоретичних аспектів інспектування 

(ревізія) 

 

6.1. Інспектування (ревізія): сутність та основні аспекти. 

6.2. Мета і завдання інспектування (ревізії). 

6.3. Об'єкти, суб’єкти та предмет інспектування (ревізії). 

6.4. Особливості проведення інспектування (ревізії) 
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6.1. Інспектування (ревізія): сутність та основні аспекти 

 

 

 
 

 

Рис. 6.1. Визначення поняття "інспектування (ревізія)" 

  

Згідно із ЗУ "Про основні за-

сади здійснення державного 

фінансового контролю  

в Україні"  

ревізія – є формою  

здійснення інспектування 

Інспектування ("ревізія") 

від латинського слова  

revizio означає "перегляд"  

або "знову оглядаю" 

Інспектування (ревізія) полягає 

в документальній і фактичній пе-

ревірці певного комплексу або 

окремих питань фінансово-гос-

подарської діяльності об'єкта кон-

тролю, його проводять у формі 

ревізії, яка повинна забезпечу-

вати виявлення фактів порушен-

ня законодавства, встановлення 

винних у їх допущенні посадових  

і матеріально відповідальних осіб 



106 

6.2. Мета і завдання інспектування (ревізії) 

 

  
 

Рис. 6.2. Мета і завдання інспектування (ревізії)  

Інспектування (ревізія) 

Мета інспектування (ревізії) виявлення фактів порушень законодавства, 
встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідних осіб 

Завдання інспектування (ревізії) 

Як самостійного розділу науки про економічний контроль 

Як практичної діяльності 

Розробка та впровадження в практику ревізійної роботи наукових спо-
собів та прийомів ефективного виявлення господарських порушень, 

розкрадань та безгосподарності 
 

Вивчення причин та умов, що породжують порушення та безгосподар-
ність шляхів їх попередження 

Дослідження проблем підвищення ефективності проведення ревізій  
та скорочення витрат на ревізійну роботу 

Підвищення ефективності ревізії, що проводяться 

Підвищення ефективності виробництва та забезпечення збереження 
майна 

Попередження та ліквідація крадіжок та безгосподарності 

Виявлення та усунення господарських порушень 

Попередження порушень 

Виявлення резервів виробництва 

Здійснення державного контролю за витрачанням коштів та матеріаль-
них цінностей, їх збереженням 

Перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку і звітності  
в міністерствах, відомствах, державних комітетах, фондах, бюджетних 

установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують 
кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів 
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6.3. Об'єкти, суб'єкти та предмет інспектування (ревізії) 

 

 

 
 

 

Рис. 6.3. Об'єкти, суб'єкти та предмет інспектування (ревізії) 

  

Інспектування (ревізія) 

Документально відображено в системі 
обліку економічної діяльність підприєм-
ства, що вивчається шляхом застосуван-
ня спеціальних прийомів з позиції її за-
конності, достовірності та доцільності 

Різноманітні здійснені на підприємстві 
господарські, фінансові операції, факти, 
які формують певні господарські проце-
си та знайшли відповідне документаль-
не відображення 

Державна аудиторська служба України 
та контрольно-ревізійні відділи при мініс-
терствах та відомствах 

Об'єкти  
інспектування 

(ревізії) 

Суб'єкти  
інспектування 

(ревізії) 

Предмет  
інспектування 

(ревізії) 
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Рис. 6.4. Функції інспектування (ревізії) 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 6.5. Принципи інспектування (ревізії) 

Функції  
інспектування  

(ревізії) 

Контроль  
за виконанням 

пропозицій  
та рекомендацій 

Виявлення  
причин та умов, 

які сприяють 
порушенням 

Профілактика 
порушень 

Розробка та 
впровадження 

в практику  
наукових спосо-
бів та прийомів 

контролю 

Виявлення та 
відшкодування 

порушень 

Перевірка  
законності,  
доцільності  

та достовірності 
здійснених  
операцій 

Розробка захо-
дів щодо усу-

нення обставин, 
які сприяють 
порушенням 

Принципи інспектування (ревізії) 

Раптовість 

Безперервність 

Активність 

Послідовність 
 

Оцінка виявлених чинників 
Послідовності 

Гласність 

Ревізійна незалежність 
Гласність 
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Рис. 6.6. Класифікаційні ознаки інспектування (ревізії) 

  

За організаційними 

ознаками 

Залежно від відомчої 

підпорядкованості об'єк-

тів та суб'єктів контролю 

За змістом  

і призначенням 

Залежно від поширення 

контрольно-ревізійних 

дій 

Залежно  
від повторюваності  

контрольних дій 

За організацією  

виконання  

контрольних дій 

Планові, позапланові, 

перманентні 

Відомчі, внутрішньогос-

подарські, позавідомчі, 

змішані 

Тематичні, вибіркові, 

комплексні 

Галузеві, наскрізні,  

одноланкові 

Первинні, повторні,  

додаткові 

Бригадні, індивідуальні 

Класифікаційні ознаки інспектування (ревізії) 
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6.4. Особливості проведення інспектування (ревізії) 

 

 

 
 

 

Рис. 6.7. Види ревізії 

 

 

 

 

Таблиця 6.1 

 

Порівняльна характеристика планової та позапланової ревізії  

відповідно до Закону України "Про основні засади здійснення  

державного фінансового контролю в Україні" 

 

Вид ревізії Попередження Термін Продовження 
Підстава для 
проведення 

Планова за 10 календ. днів 
не більше  

30 роб. днів 
не більше  

15 роб. днів 
План ревізій 

Позапланова – 
не більше  

15 роб. днів 
не більше  
5 роб. днів 

За рішенням 
суду 

Види ревізії 

Планова Позапланова 

ревізія у підконтрольних уста-
новах, яка передбачена у плані 
проведення заходів державного 
фінансового контролю і про-
водиться за місцезнаходжен-
ням такої підконтрольної уста-
нови чи за місцем розташу-
вання об'єкта права власності, 
стосовно якого проводиться ре-
візія, не частіше ніж один раз 
на календарний рік 

ревізія, яка не передбачена 
в планах проведення заходів 
державного фінансового конт-
ролю і проводиться за наявнос-
ті обставин, визначених Зако-
ном України "Про основні заса-
ди здійснення державного фі-
нансового контролю в Україні" 



111 

 
 

 

Рис. 6.8. Особливості проведення інспектування (ревізії)  

за зверненням правоохоронних органів 

  

Особливості 
проведення 

інспектування 
(ревізії) 

За зверненням 
правоохоронного 

органу органи 
служби в межах 
своєї компетенції 

проводять планові 
та позапланові 

виїзні ревізії  
за місцем знахо-
дженням об'єкта 

контролю 

Ревізії господа-
рюючих суб'єктів 
за дорученням 

правоохоронних 
органів можуть 

проводитись не-
залежно від кіль-
кості раніше про-
ведених на цьому 

підприємстві  
ревізій 

Правоохоронні 
органи – органи 

прокуратури,  
внутрішніх справ, 
служби безпеки 

та підрозділи  
податкової міліції 

Органи ДАСУ про-
водять із правоохо-
ронними органами 
щоквартальні звір-
ки результатів роз-
гляду переданих    

їм матеріалів реві-
зій відповідно до 
порядку, встанов-

леного ГоловДАСУ 
разом із Генераль-
ною прокуратурою, 

МВС та СБУ 

Звернення право-
охоронного ор-
гану, постанова 

слідчого або про-
курора, рішення 

суду долучаються 
до матеріалів  

ревізії і залиша-
ються в конт-

рольному органі 
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Рис. 6.9. Порядок складання і затвердження річного  

Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи ДАСУ  

та планів контрольно-ревізійної роботи ДАСУ в регіонах 

і територіальних інспекцій  

Підготовка проекту річного плану основних напрямів контрольно-

ревізійної роботи державної аудиторської служби України (ДАСУ) 

Отримання й опрацювання пропозицій до проекту плану основних на-

прямів контрольно-ревізійної роботи (до 15 серпня поточного року) 

Розгляд пропозицій до проекту плану основних напрямів контрольно-

ревізійної роботи методологічною радою ДАСУ  

(до 20 серпня поточного року) 

Схвалення проекту плану основних напрямів на засіданні колегії ДАСУ 

і подання на погодження до МФУ, Мінекономрозвитку та торгівлі  

(до 1 вересня поточного року) 

Після проходження правової експертизи проект розпорядження КМУ 

про затвердження основних напрямів контрольно-ревізійної роботи 

ДАСУ та її територіальних органів разом із пояснювальною запискою,  

у якій обґрунтовуються включення до нього питання, направляється 

для затвердження до КМУ (до 1 грудня поточного року) 

Затвердження на засіданні КМУ основних напрямів контрольно-

ревізійної роботи ДАСУ та її територіальних органів на рік  

(до 20 грудня поточного року) 

Формування квартальних планів контрольно-ревізійної роботи ДАСУ 

та її територіальних органів на підставі річного пану основних напрямів 

контрольно-ревізійної роботи ДАСУ 
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Таблиця 6.2 

 

Порівняльна характеристика ревізій, що проводяться  

за зверненням правоохоронних органів та планових ревізій 

 

Ревізія за зверненням  

правоохоронних органів 
Планова ревізія 

Визначається як засіб збору доказів 

шляхом використання спеціальних еко-

номічних знань 

Визначається як основна форма наступ-

ного контролю фінансово-господарської 

діяльності підприємства 

Основне завдання – встановлення та 

перевірка фактів порушення чинного 

законодавства та економічних злочинів 

Основне завдання – перевірка законнос-

ті господарських операцій, достовірності 

обліку та звітності 

У ході ревізії ревізор виконує завдання 

слідчого (прокурора) 
Ревізор керується програмою перевірки 

У процесі проведення ревізор взаємо-

діє з правоохоронним органом 

Ревізор взаємодіє з керівником контро-

люючого органу 

Об'єктом ревізії є не тільки документи, 

але і дані, отримані в ході оперативно-

розшукових дій 

Об'єктом ревізії є облікові документи, 

регістри та звітність 

 

 

Запитання для самодіагностики 

 

1. Надайте визначення поняття інспектування. 

2. Назвіть мету та завдання інспектування. 

3. Які види ревізії існують? 

4. Дайте визначення плановій ревізії. 

5. Виокремте особливості проведення інспектування за зверненням 

правоохоронних органів. 
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7. Перевірка та моніторинг закупівель як форма  

державного фінансового контролю 

 

 

 
 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що фор-

мується 

Знання Уміння Комунікація 

Автономність, 

відповідаль-

ність 

Здатність визна-

чати предмет, 

об'єкт контролю 

під час прове-

дення перевір-

ки державних за-

купівель 

Знання сутнос-

ті і змісту пере-

вірки держав-

них закупівель, 

її основних за-

вдань та функ-

цій 

Уміння визна-

чати об'єкти кон-

тролю під час 

проведення пе-

ревірки держав-

них закупівель 

Уміння отри-

мувати інфор-

мацію під час 

виконання обо-

в'язків і повно-

важень під час 

проведення пе-

ревірки держав-

них закупівель 

Відповідальність 

за якість виконан-

ня функціональ-

них обов'язків і на-

даних повнова-

жень 

  

Ключові терміни: закупівля, перевірка закупівель, моніторинг 

закупівель, тендер, закупівельна діяльність 

Метою цієї теми є розгляд теоретичних аспектів перевірки та 

моніторингу закупівель як форми державного фінансового конт-

ролю 

 

7.1. Визначення понять "закупівля", "перевірка закупівель", 

"моніторинг". 

7.2. Нормативно-правове забезпечення перевірки закупівель. 

7.3. Державний майданчик ProZorro як системна реформа 

закупівель 
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7.1. Визначення понять "закупівля", "перевірка закупівель",  

"моніторинг" 

 

 

 
 

 

Рис. 7.1. Основні поняття перевірки та моніторингу закупівель 

  

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) – це 
процес придбання товарів замовником: визначення потре-
би, пошук і вибір постачальника, підписання контракту,    
доставка товару 

Моніторинг (англ. monitoring, нім. monitoring) – комплекс 
наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших 
засобів, які забезпечують систематичний контроль (стежен-
ня) за станом та тенденціями розвитку природних, техно-
генних та суспільних процесів 
 

Тендер (торги) – здійснення конкурентного відбору учасни-
ків із метою визначення переможця торгів згідно з процеду-
рами, установленими цим Законом (крім переговорної про-
цедури закупівлі) 

Закупівельна діяльність – діяльність із придбання товару 
у товаровиробника (постачальника) або оптового продавця 
з метою його подальшого продажу на ринку 
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Рис. 7.2. Зміни, які торкнулися Закону України  

"Про основні засади здійснення державного фінансового контролю" 

 

  

Стара версія Закону 
України "Про основні  

засади здійснення  
державного фінансового 

контролю" 

Нова версія Закону  
України "Про основні  

засади здійснення  
державного фінансового 

контролю" 

Державний фінансовий 
аудит 

Державний фінансовий 
аудит 

Інспектування (ревізія) Інспектування 

Перевірка державних  
закупівель 

 

Перевірка закупівель  

Моніторинг закупівель  

Перевірка закупівель – 
це контроль дотримання 
замовниками законодав-
ства у сфері закупівель 
шляхом систематичного 
спостереження та аналі-
зу інформації, оприлюдне-
ної на веб-порталі Уповно-
важеного органу, наявної 
на авторизованих елект-
ронних майданчиках, а та-
кож інформації, що міс-
титься в єдиних держав-
них реєстрах, відкритих 
для вільного доступу 

Моніторинг закупівель – 
це аналіз дотримання замов-
ником законодавства у сфері 
публічних закупівель на всіх 
стадіях процедури шляхом 
систематичного спостере-
ження та аналізу інформації 
за допомогою електронної 
системи закупівель 
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Таблиця 7.1 

 

Порівняльна характеристика державних та публічних закупівель 

 

Державна закупівля Публічна закупівля 

державна закупівля – придбання 

замовником товарів, робіт і послуг 

за державні кошти 

публічна закупівля (далі – заку-

півля) – придбання замовником 

товарів, робіт і послуг у порядку, 

встановленому цим Законом 

 закупівля здійснюється держа-

вою, або її відокремленим підроз-

ділом; 

 оплачується за кошти держави; 

 здійснюється в інтересах дер-

жави та органу, який здійснює за-

купівлю; 

 держава сама контролює процес 

закупівель 

 закупівлю здійснює орган публіч-

ної адміністрації; 

 купівля товарів і послуг здійсню-

ється за кошти платників податків; 

 закупівля здійснюється в інтере-

сах громадян: задля надання якіс-

них послуг органом публічної адмі-

ністрації чи державним підприєм-

ством; 

 громадяни можуть брати участь  

у контролі здійснення публічної за-

купівлі 
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Рис. 7.3. Зміст перевірки закупівель 

  

45 робочих днів 45 робочих днів 

Перевірка закупівель 

1. Перед  
початком 

2. Перевірка 
питань  

програми 

3. Складання 
акту  

перевірки 

Направлення 

Документальна 

Фактична 

Згідно з порядком 
проведення  

інспектування 

Підписує керівник 
об'єкту контролю, 
голова комітету 

з конкурсних торгів, 
головний бухгалтер   

Контроль за отриманням 
законодавства у сфері 

закупівель 

Інвентаризація, обсте-
ження та контрольний 

обмір закупівель 

Рішення  
керівника  

контролюючого 
органу 
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Рис. 7.4. Зміст перевірки публічних закупівель  

  

Перевірка публічних закупівель 

Суб'єкти 
Рахункова Палата, Антимо-
нопольний комітет України, 
Державна аудиторська служ-
ба України, центральний ор-
ган виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфе-
рі державного фінансового 
контролю, здійснюють конт-
роль у сфері публічних заку-
півель у межах своїх повно-
важень, визначених Консти-
туцією та Законами України 

Предметом перевірки  
за публічними закупівлями 
є планові документи із заку-
півель, господарські договори, 
фінансово-господарські опе-
рації, первинні та зведені об-
лікові документи, фінансова  
і статистична звітність, доку-
ментація конкурсних торгів  
та інші документи, що стосу-
ються проведення процедур 
закупівель на всіх стадіях їх 
здійснення 

Основним завданням перевірок публічних закупівель є конт-
роль за дотриманням керівництвом та комітетом з конкурсних торгів 
міністерств та інших органів виконавчої влади, державних фондів, 
бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектора 
економіки, а також підприємств і організацій, які отримують (отриму-
вали в періоді, що перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та 
державних фондів або використовують (використовували у періоді, 
що перевіряється) державне чи комунальне майно (далі – підкон-
трольні установи) правильного та законного використання коштів 
під час закупівлі товарів, робіт і послуг, забезпечення добросовіс-
ної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель 
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7.2. Нормативно-правове забезпечення перевірки закупівель 

 

 

 
 

 

Рис. 7.5. Основні нормативно-правові акти, що регламентують  

проведення перевірки закупівель 

  

 Закон України "Про публічні закупівлі" № 1078-VIІІ  
від 12.04.2016 р.; 

 постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. 
№ 668 "Про затвердження Порядку погодження застосування 
процедури закупівлі в одного учасника"; 

 наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 р.  
№ 916 "Про затвердження Типового положення про комітет  
з конкурсних торгів"; 

 наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 р.  
№ 922 "Про затвердження форм документів у сфері за публі-
чними закупівлями"; 

 наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 р.  
№ 921 "Про затвердження Порядку визначення предмета за-
купівлі"; 

 наказ Міністерства економіки України від 28.07.2010 р.  
№ 932 "Про визначення офіційного друкованого видання з пи-
тань за публічними закупівлями, міжнародного інформацій-
ного видання з питань за публічними закупівлями та веб-
порталу Уповноваженого органу з питань закупівель"; 

 наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 р.  
№ 919 "Про затвердження стандартної документації конкурс-
них торгів"; 

 наказ Міністерства економіки України від 27.07.2010 р.  
№ 925 "Про затвердження Типового договору про закупівлю 
товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції  
щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів 
(робіт або послуг) за державні кошти" 
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7.3. Державний майданчик ProZorro як системна реформа закупівель 

 

 
 

Рис. 7.6. Сутність та зміст державного майданчика ProZorro 

Майданчики – система Prozorro використовує комерційні онлайн-майдан-
чики для реєстрації та підключення користувачів та організаторів 

Існує десять акредитованих майданчиків для всіх типів закупівель: "Приват-
Маркет", SmartTender.biz, Zakupki.prom.ua, Zakupki.com.ua, "Держзакупівлі 
онлайн", "Українська універсальна біржа", E-Tender, Brizol.net, Newtend, 
Public Bid і ще один майданчик APS Market, акредитований лише для до-
порогових закупівель. У вересні 2018 року до системи ProZorro приєднався 
майданчик виключно для учасників допорогових та надпорогових закупі-
вель – izi.trade  

ProZorro (укр. "Прозоро" – відкрито, безпосередньо) – системна реформа 
тендерного процесу в електронних публічних та державних закупівлях 
в Україні. Сама система та авторські права на систему Prozorro "передані 
народу України (державі)" згідно з меморандумом. У грудні 2015 року сис-
тема ProZorro була передана на баланс держпідприємства "Зовнішторгви-
дав", пізніше його перейменували ДП "Прозорро" 

Сучасна гібридна електронна система побудована за принципами 
open source. Під гібридною моделлю, на відміну від моно- та мульти-
платформених, розуміють таку взаємодію центрального державного 
модуля та комерційних майданчиків, коли вся інформація наявна 
в центральній базі даних транслюється через майданчики, які відпо-
відають за залучення та обслуговування клієнтів. Розроблення сис-
теми юридично відбувалось відомою NGO Трансперенсі Інтернешнл. 
Код системи є абсолютно відкритим, відповідно до ліцензії Apache 
2.0, його можна вільно скачувати та використовувати 

"Всі бачать все" – офіційний слоган реформи. Після закінчення тен-
деру в електронній системі можна побачити всю інформацію стосов-
но поданих пропозицій всіх учасників, рішень тендерної комісії, всі 
кваліфікаційні документи, тощо. Ця інформація доступна через зруч-
ний модуль аналітики для широкого загалу 

Золотий трикутник (Golden triangle of partnership) – унікальне 
об'єднання бізнесу, влади та громадянського суспільства задля про-
сування змін, що дозволяє підтримувати високий рівень довіри між 
основними стейкхолдерами під час реформи 

Принципи:  
філософія Prozorro складається з трьох основних компонентів 
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Рис. 7.7. Результати реформи державного майданчика ProZorro 
 

Запитання для самодіагностики 
 

1. Визначте сутність поняття "перевірка державних закупівель". 

2.  Які основні нормативно-правові акти регламентують діяльність  

у сфері перевірки державних закупівель? 

3. Назвіть визначення поняття моніторинг закупівель. 

4. У чому полягає різниця між державними та публічними закупівлями? 

5. У чому полягає зміст перевірки закупівель?   

Впровадження 

Законом України "Про публічні закупівлі" передбачається: 

 запровадження обов'язковості проведення процедур через електронну 
систему. (Перший етап – обов'язковість проведення процедур через елект-
ронну систему поширюється на головних розпорядників коштів та монопо-
лістів (з 1 квітня 2016 року), на другому (з 1 серпня) – на всіх замовників); 

 запровадження електронного аукціону, який передбачає автоматичну 
оцінку тендерних пропозицій; 

 визначення нових понять: "авторизований електронний майданчик", 
"електронна система закупівель", "централізована закупівельна організа-
ція", "система хмарних обчислень"; 

 замість п'яти процедур залишити три (відкриті торги, конкурентний діа-
лог, переговорна процедура); 

 зміна термінології, зокрема: замість терміна "державна закупівля" вво-
диться термін "публічна закупівля"; замість термінів "конкурс", "документа-
ція конкурсних торгів", "пропозиція конкурсних торгів", "комітет з конкурсних 
торгів" вводяться поняття "тендер", "тендерна документація" ", "тендерна 
пропозиція", "тендерний комітет" 

Державний майданчик ProZorro 

Очікувані переваги 

 Викорінення і системне запобігання корупції. 

 Прозорість всього тендерного процесу. 

 Неприпустимість дискримінації заявок. 

 Об'єктивне оцінювання тендерних заявок. 

 Простота і легкість застосування тендерних процедур. 

 Перехід на електронний документообіг. 

 Повна звітність і аналіз всіх державних закупівель. 

 Відкриті процедури ухвалення рішень. 

 Широке залучення громадськості. 

 Приватні електронні майданчики 
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Змістовий модуль 2  

Методичні основи контролю в діяльності  

підприємницьких структур, установ та організацій 

 

8. Контроль діяльності підприємницьких структур 

 

 

 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що фор-

мується 

Знання Уміння Комунікація 

Автономність, 

відповідаль-

ність 

Здатність визна-

чати предмет, 

об'єкт контролю 

діяльності під-

приємницьких 

структур 

Знання сутнос-

ті і змісту конт-

ролю діяльнос-

ті підприємни-

цьких структур 

Уміння визнача-

ти об'єкти конт-

ролю діяльнос-

ті підприємни-

цьких структур 

Уміння отри-

мувати інфор-

мацію під час 

виконання обо-

в'язків і пов-

новажень під 

час проведен-

ня контролю 

Відповідальність 

за якість вико-

нання функціо-

нальних обов'яз-

ків і наданих пов-

новажень 

Ключові терміни: доходи, фінансовий результат, статутна ді-

яльність, підприємницькі структури 

 

Метою цієї теми є розгляд теоретичних та методичних основ  

контролю діяльності підприємницьких структур 

 

8.1. Сутність та класифікація підприємницьких структур. 

8.2. Контроль доходів і фінансових результатів діяльності 

підприємницьких структур. 

8.3. Контроль статутної діяльності та фінансового стану 

підприємницьких структур 
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8.1. Сутність та класифікація підприємницьких структур 

 

 

 

 
 

 

Рис. 8.1. Сутність контролю доходів і фінансових результатів  

діяльності підприємницьких структур   

Контроль  
доходів  

і фінансових 
результатів 
діяльності 
підприєм-
ницьких  

структур 

Дохі́д 

(анг. income) – 
гроші або мате-
ріальні цінності, 
одержувані дер-
жавою, юридич-
ною та фізичною 
особою внаслідок 
якої-небудь діяль-
ності (виробничої, 
комерційної, посе-
редницької тощо) 
за певний період 
часу 

Підприємницькі структури – самостійна, ініціативна, сис-
тематична, на власний ризик господарська діяльність 
із метою досягнення економічних та соціальних результатів 
і одержання прибутку 

Фінансові 
результати –  
прибуток або 
збиток, який 
отримує гос-
подарюючий 
суб'єкт вна-
слідок своєї 
діяльності 

Контро́ль (фр. contrоle,  
від фр. contrerоle) – перевірка або 

спостереження 

Контроль доходів і фінансових результатів діяльності 
підприємницьких структур – це перевірка правильності 
та правомірності оцінювання та визнання доходів і фінансових 
результатів, а також змін, що відбулися в обліковій політиці в час-
тині методик визначення доходів і фінансових результатів від 
операційної діяльності, та порядок їхнього відображення в облі-
ку перевіряємого підприємства 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
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Рис. 8.2. Класифікація підприємницьких структур 

  

Повне  
товариство 

Акціонерне 
підприємство 

Холдингова 
компанія 

Виробниче 
об'єднання 

Агрофірма 

Концерн 

Агроконсор-
ціум 

Науково-
виробниче 
об'єднання 

Приватне  
підприємство 
з орендними 
відносинами 

Підприємство 
із змішаною 

формою  
власності 

Агропромис-
лові асоціації 

Підприємницькі структури 

Без права юридичної особи З правом юридичної особи 

Підсобні  
господарство 

громадян 

Індивідуальні 
підприємства 

без права  
юридичної особи 

Індивідуальні 
підприємств 

з правом  
юридичної особи 

Колективні  
підприємства  

Індивідуальне 
приватне  

підприємство 

Фермерське 
господарство 

Приватні  
підприємства 

Комунальні 
підприємства 

Державні 
підприємства 

Товариство 
з обмеженою 
відповідаль-

ністю 

Товариство 
з додатковою 
відповідаль-

ністю 

Командитне 
підприємство 

Дослідне   
господарство 
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Рис. 8.3. Завдання контролю доходів і фінансових результатів  

діяльності підприємницьких структур 

  

Завдання  
контролю 

доходів 
і фінансових 
результатів 
діяльності 
підприєм-
ницьких 

структур 

об'єктивно оцінити підприємницьку діяльність 
ревізованого підприємства 

виявити наявні порушення щодо правомір-
ності підприємницької діяльності в частині ви-
робництва продукції, виконання робіт (послуг) 
та отримання доходів від їхньої реалізації як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках 

установити наявні факти неправильного обчи-
слення і відображення у звітності даних про 
обсяги доходів від реалізації і фінансових ре-
зультатів, які впливають на оподаткування під-
приємства та його розрахунки з бюджетом 

проведення заходів щодо реалізації матеріалів контролю в частині: 

притягнення до від-
повідальності вин-
них службових осіб 
з адміністрації під-
приємства 

нарахування та стягнен-
ня штрафних санкцій до 
бюджету за порушення чин-
ного законодавства про 
оподаткування і підпри-
ємницьку діяльність, про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність 

усунення виявлених 
фактів викривлення 
даних обліку й звіт-
ності та запобігання 
майбутнім порушен-
ням і зловживанням, 
зміцнення виконав-
ської і трудової дис-
ципліни апарату управ-
ління 
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8.2. Контроль доходів і фінансових результатів діяльності  

підприємницьких структур 

 

 
 

 

Рис. 8.4. Методичне забезпечення контролю доходів  

і фінансових результатів діяльності підприємницьких структур 

  

Контроль  
результатів 

доходів  
і фінансових 
результатів 
діяльності 
підприєм-
ницьких 
структур 

Нормативно-
правові акти: 
П(с)БО 1, 6,  

15, 16 

Методичні прийоми 

 обстеження діяльності підприємства 

та визначення доходів і фінансових ре-

зультатів; 

 аналітичне зіставлення доходів і ви-

трат за допомогою методів економічного 

аналізу; 

 розрахунки обґрунтованості доходів; 

 зустрічна перевірка документів; 

 дослідження документів за сутністю      

і змістом; 

 зіставлення даних фінансових звітів     

з обліковими даними 

Джерела інформації 

 первинна документація з обліку до-

ходів і результатів діяльності; 

 форми фінансової звітності; 

 аналітичні розрахунки 
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Рис. 8.5. Основні напрями контролю доходів і фінансових  

результатів діяльності підприємницьких структур 

 

 

 
 

 

Рис. 8.6. Нормативно-правова база контролю доходів і фінансових 

результатів діяльності підприємницьких структур   

Основні напрями контролю доходів і фінансових  
результатів діяльності підприємницьких структур 

виконання виробничої програми з випуску готової продукції  
(робіт, послуг) 

відображення й оцінки доходів та фінансових результатів від основної  
й іншої операційної діяльності 

доходів від реалізації продукції на експорт 

доходів і фінансових результатів від іншої звичайної діяльності 

фінансових результатів від надзвичайної діяльності 

Закони України:  
"Про підприємництво"; 

Податковий кодекс України;  

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";  

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій під-
приємств та організацій 

 

Положення (стандарти) обліку (П(С)БО): 
  

П(С)БО 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінан-
сів України № 290; 

П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженим наказом Мініс-
терства фінансів України 
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Рис. 8.7. Контроль правильності оцінки фінансових результатів  

  

Контролер вивчає законність віднесення витрат на результати фінансової 
діяльності підприємства. Перевіряється законність списання на інші витра-
ти операційної діяльності боргів з нестач і втрат від псування цінностей, 
крадіжках, сумнівних і безнадійних боргах, втратах від знецінення запасів, 
визнаних штрафів та інше. Під час здійснення контролю витрат, пов'язаних  
зі збитками минулих років, виявлених у звітному періоді, ревізор визначає 
законність і правильність їх списання. У процесі перевірки порівнюються 
показники, відображені в регістрах бухгалтерського обліку на рахунку 79 
"Фінансові результати" і відповідних формах фінансової звітності, вивча-
ються відхилення, які відображаються в акті ревізії 

Контроль  
правильності 
оцінювання 
отриманих  
фінансових 

результатів 

Під час контролю фінансових результа-
тів необхідно перевірити повноту і закон-
ність відображення операцій за балансо-
вим рахунком 79 "Фінансові результати"  
та його субрахунками і рахунками:  

 441 "Прибуток нерозподілений"; 

 442 "Непокриті збитки"; 

 443 "Прибуток, використаний у звіт-
ному періоді" 

Оскільки фінансові результати підприєм-
ства формуються від одержаних доходів, 
у процесі контролю слід вивчити закон-
ність операцій за рахунками:  

 70 "Доходи від реалізації"; 

 71 "Інший операційний дохід"; 

 72 "Дохід від участі в капіталі"; 

 73 "Інші фінансові доходи"; 

 74 "Інші доходи"; 

 75 "Надзвичайні доходи" 
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8.3. Контроль статутної діяльності та фінансового стану  

підприємницьких структур 

 

 

 
 

Рис. 8.8. Сутність, мета та завдання контролю статутної діяльності 

та фінансового стану підприємницьких структур  

Статутна діяльність – це дотримання 
встановлених засновником організації обсягу 
правил, що регулюють її правовий стан відно-
сини, пов'язані з внутрішнім управлінням, сто-
сунки з іншими організаціями чи громадянами 

Фінансовий стан підприємства – комплекс-
не поняття, яке є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин під-
приємства, визначається сукупністю виробни-
чо-господарських факторів і характеризується 
системою показників, що відображають наяв-
ність, розміщення й використання фінансових 
ресурсів 

Підприємницька діяльність – самостійна, 
ініціативна, систематична, на власний ризик 
господарська діяльність із метою досягнення 
економічних та соціальних результатів та одер-
жання прибутку 

Мета контролю статутної діяльності – перевірка законності  
підстав підприємницької діяльності перевіряємого підприємства 

Завдання ревізії: 

 об'єктивно оцінити юридичний статус перевіряємого підприємства 
та його права здійснювати підприємницьку діяльність згідно зі статутом    
і чинним законодавством; 

 виявити наявні порушення щодо правомірності здійснення статут-
ної діяльності в частині формування власного капіталу та забезпечення 
зобов'язань перед учасниками, які впливають на оподаткування підпри-
ємства; 

 розробити заходи з виконання рішень, ухвалених за результатами 
перевірки в частині притягнення до відповідальності винних службових 
осіб, нарахування та стягнення штрафних санкцій за допущені порушен-
ня чинного законодавства про господарські товариства, оподаткування, 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 

Контроль статутної 
діяльності та фі-
нансового стану 
підприємницьких 

структур – це пере-
вірка законності під-
став здійснення під-
приємницької діяль-
ності підприємства 

та системи фінансо-
вих відносин і вико-
ристання фінансо-

вих ресурсів 
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Рис. 8.9. Основні напрями контролю статутної діяльності  

та фінансового стану підприємницьких структур 

 

 
 

Рис. 8.10. Нормативно-правова база контролю статутної діяльності 

та фінансового стану підприємницьких структур   

Основні напрями  
контролю  

статутної діяльності  
та фінансового стану  

підприємницьких 

структур 

Контроль  
статутної  
діяльності  

підприємства 

Контроль  
фінансового 

стану 

Контроль надходжень  
та використання  

цільового  
фінансування  
підприємства 

Контроль розподілу  
і використання  

чистого прибутку 

Перевірка стану  
власного капіталу 

 Податковий кодекс України;  

 ЗУ "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р.  
(зі змінами та доповненнями);  

 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-
ні" від 16 липня 1999 р.;  

 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій під-
приємств та організацій;  

 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку  
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Рис. 8.11. Основні джерела контролю статутної діяльності  

та фінансового стану підприємницьких структур [16]  

Основні джерела контролю статутної діяльності 

та фінансового стану підприємницьких структур 

1. Засновницькі  
та організаційні  

документи 

2. Документи, які свід-
чать про внесення  
часток засновників  

до статутного капіталу 

3. Облікові регістри 

4. Фінансова  
та податкова звітність 

5. Інші джерела 

Статут, засновницький договір, свідоцтво про дер-
жавну реєстрацію, протоколи зборів засновників, 
документи про приватизацію, свідоцтво про реєст-
рацію в органах статистики, договір на банківське 
обслуговування, реєстри акціонерів для акціонер-
них товариств, витяги з протоколів зборів акціонерів 
(засновників), накази та розпорядження виконавчої 
дирекції підприємства, бізнес-плани, ліцензії і доз-
воли на право здійснення певних видів підприєм-
ницької діяльності, свідоцтва про акредитацію, до-
говори та контракти з іншими підприємствами й ор-
ганізаціями, наказ про облікову політику та інші 
внутрішні регламенти підприємства 

Виписки банку, прибуткові касові ордери, платіжні 
доручення, акти оприбуткування майна, товарно-
матеріальних цінностей тощо, довідки та розрахунки 
бухгалтерії 

Журнали № 7, 6, 3, 1 (кредит рахунків 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 70 – 79, 64, 67, 30, 31), відомості 
1.1 – 1.3 за дебетом рахунків 30, 31, 33, відомість 3.6 
аналітичного обліку розрахунків з бюджетом, відо-
мість 7.1 аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий 
капітал", відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44 
"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", Книга 
головних рахунків 

Річна фінансова звітність за перевіряємий період 
і на дату реорганізації (ліквідації) підприємства  
декларації про податок на додану вартість і про при-
буток підприємства 

Акти та довідки про проведення попередніх ревізій    
і перевірок податковою та контрольно-ревізійною 
службами, листування із засновниками й акціонера-
ми, проспекти емісій, методики оцінювання часток, 
що вносяться в статутний капітал у натуральній  
та нематеріальній формах, штатні розклади 
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Рис. 8.12. Послідовність і напрями контролю статутної  

діяльності підприємства 

  

Послідовність і напрями контролю статутної  
діяльності підприємства 

Визначення юридичного статусу перевіряємого під-
приємства та його прав функціонувати відповідно 
до вимог чинного законодавства 

Перевірка видів діяльності перевіряємого підприєм-
ства на відповідність зафіксованим у його статуті 

Перевірка законності та своєчасності внесення змін         
у засновницькі документи 

Перевірка законності та правильності оформлення 
господарських договорів ревізованого підприємства 

Перевірка юридичного статусу акціонерного това-
риства (своєчасність і повнота ведення реєстру  
акціонерів) 
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Рис. 8.13. Типові порушення, які виявлені під час перевірки  

статутної діяльності підприємства 

  

Типові порушення, які виявлені під час перевірки  

статутної діяльності підприємства 

Здійснення статутної діяльності без свідоцтва про 
державну реєстрацію та ліцензій на право здійснен-
ня певних видів підприємницької діяльності 

Несвоєчасне внесення змін у реєстр акціонерів ВАТ 

Відсутні (недооформлені чи фіктивні) документи, що 
підтверджують внесення часток засновниками (акціо-
нерами) у статутний капітал 

Невідповідність зафіксованого в установчих докумен-
тах розміру статутного капіталу нормам, затвердже-
ним законодавством про господарські товариства 

Арифметичні помилки в документах про внесення 
часток засновників під час визначення їхнього розмі-
ру та загальної суми до сплати 

Недотримання вимог чинного законодавства під час 
формування політики обліку статутного капіталу ре-
візованого підприємства 
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Рис. 8.14. Послідовність і основні напрями контролю стану  

власного капіталу 

 

 

 
 

Рис. 8.15. Типові порушення, які виявлені під час перевірки  

стану власного капіталу  

1 

• Перевірка обґрунтованості поповнення статутного 
капіталу 

2 

• Перевірка обґрунтованості зменшення статутного 
капіталу 

3 

• Перевірка правильності відображення в обліку 
операцій, пов'язаних зі статутним капіталом 

Типові порушення, які виявлені під час перевірки  
стану власного капіталу 

кредитове сальдо рахунку 40 не відповідає заяв-
леному в установчих документах 

застосування неадекватних методів оцінювання час-
ток, що внесені в статутний капітал у натуральній        
і нематеріальній формах 

невнесення чи не повне внесення часток заснов-
никами (акціонерами) у статутний капітал 

відсутність окремого обліку статутного капіталу і фак-
тичної заборгованості засновників за вкладами до 
статутного капіталу 

необґрунтоване збільшення статутного капіталу  
за рахунок завищення вартості матеріальних цін-
ностей, нематеріальних активів, які внесено до ста-
тутного капіталу 
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Рис. 8.16. Послідовність і напрями контролю розподілу  

та використання прибутку  

Послідовність і напрями контролю розподілу  

та використання прибутку 

Контроль обґрунтованості створення резервного 
капіталу 

Перевірка повноти утримання податків із доходів  
від участі в капіталі ревізованого підприємства 

Контроль правомірності використання нерозподіле-
ного прибутку на покриття збитків минулих років 

Контроль правильності відображення в обліку  
операцій із розподілу та використання чистого  

прибутку за звітний рік 

Контроль правомірності розподілу чистого прибутку 
між акціонерами, засновниками (учасниками)             

у вигляді дивідендів 
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Рис. 8.17. Типові порушення, які виявлені під час перевірки порядку 

розподілу та використання чистого прибутку 

  

Типові порушення, які виявлені під час перевірки  

порядку розподілу та використання чистого прибутку 

Неправомірне використання чистого прибутку звіт-
ного року 

Напрями розподілу чистого прибутку не відпові-
дають заявленим в установчих документах 

Неправильне нарахування сум доходів від участі     
в капіталі 

Неповне стягнення податку на прибуток із нарахо-
ваних дивідендів 

Неправильна кореспонденція рахунків під час            
відображення операцій із використання чистого 
прибутку 

Створення резервного капіталу в разі, якщо з року  
в рік спостерігається значне недовикористання 
його коштів 

Використання коштів резервного капіталу на цілі, 
не передбачені нормами чинного законодавства 
та засновницькими документами 
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Рис. 8.18. Послідовність і напрями контролю надходжень  

і використання коштів цільового фінансування 

  

Послідовність і напрями контролю надходжень  

і використання коштів цільового фінансування 

Перевірка обґрунтованості та доцільності отриман-
ня коштів цільового фінансування і цільових надхо-
джень 

Перевірка використання коштів цільового фінансу-
вання за призначенням 

Перевірка правильності відображення операцій із кош-
тами цільового фінансування в системі рахунків бух-
галтерського обліку 

Контроль своєчасності та повноти зарахування кош-
тів цільового фінансування 
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Рис. 8.19. Типові порушення, які виявлені під час контролю  

надходжень і використання коштів цільового фінансування 

  

Типові порушення, які виявлені під час контролю  
надходжень і використання коштів цільового фінансування 

Відсутність чи укладання з порушеннями чинного за-
конодавства договорів і програм цільового фінансу-
вання, кошторисів на використання цільових коштів 

Недотримання норм витрат, затверджених коштори-
сами щодо використання цільових коштів, або їхні пе-
ревитрати внаслідок перевищення цих норм 

Використання коштів, що надійшли як гуманітарна 
допомога, для здійснення фінансово-господарської 
діяльності для отримання прибутку 

Неправильне відображення в обліку обсягів фактично 
здійснених цільових витрат і джерел їхнього фінансу-
вання 

Використання коштів цільового (в тому числі бюджет-
ного) фінансування не за призначенням 
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Рис. 8.20. Основні аспекти контролю фінансового стану підприємства  

 

 

Запитання для самодіагностики 

 

1. Назвіть класифікацію підприємницьких структур. 

2. Яка сутність контролю доходів і фінансових результатів діяль-

ності підприємницьких структур? 

3. Назвіть методичне забезпечення контролю доходів і фінансових 

результатів діяльності підприємницьких структур. 

4. Визначте нормативно-правову базу контролю доходів і фінансо-

вих результатів діяльності підприємницьких структур. 

5. Назвіть контроль правильності оцінювання фінансових резуль-

татів діяльності підприємницьких структур. 

6. Визначте сутність, мету та завдання контролю статутної діяль-

ності та фінансового стану підприємницьких структур. 

7. Назвіть основні напрями контролю статутної діяльності та фінан-

сового стану підприємницьких структур.  

Контроль фінансового стану підприємства – це перевірка шляхом ви-
значення певних груп аналітичних показників, які дають змогу контролеру оці-
нити фінансовий і майновий стан підприємства, прибутковість його діяльності 
та спроможність виконати свої зобов'язання перед державою та іншими під-
приємствами, установами, організаціями 

Мета – оцінювання фінансової стабільності ревізійного підприємства, його 
спроможності виконати зобов'язання перед державою й іншими підприєм-
ствами, установами, організаціями 

Джерела інформації: фінансова звітність, регістри синтетичного та аналітично-
го обліку, первинні документи, дані податкового обліку, бізнес-план, статистична 
і техніко-економічна інформація, акти попередніх ревізій та перевірок тощо 

Інструменти контролю: абсолютні, відносні та середні показники, норма-
тиви для порівняння і показники-чинники, групування даних, балансовий, 
графічний та табличний методи 

Напрями контролю: загальна оцінка фінансового стану підприємства, перевір-
ка наявності та використання власних оборотних коштів, перевірка дотримання 
розрахунково-платіжної дисципліни, узагальнення результатів контролю 
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9. Організація проведення контролю 

в бюджетних установах 

 

 
 
  

Ключові терміни: бюджет, бюджетна установа, кошторис бю-

джетної установи, контроль у бюджетних установах, загальний 

фонд кошторису, спеціальний фонд кошторису, планування      

ревізії 

Метою цієї теми є розгляд мети, принципів та організації про-

ведення контролю та ревізії в бюджетних установах, розгляд 

організаційних засад планування ревізії в бюджетній установі 

 

9.1. Бюджетна установа як основний суб'єкт господарю-

вання в бюджетній сфері. 

9.2. Контроль у бюджетній установі: поняття, завдання         

та принципи. 

9.3. Методи контролю в бюджетних установах. 

9.4. Організація ревізії в бюджетній установі. 

9.5. Організація планування ревізії в бюджетній установі 
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Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-
ність, що фор-

мується 
Знання Уміння Комунікація 

Автоном-
ність, відпо-
відальність 

Здатність само-
стійно органі-
зовувати реві-
зію в бюджет-
ній установі 

Знання мети, 
завдань, прин-
ципів та мето-
дів контролю  
в бюджетних 

установах 

Уміння визна-
чати мету, зав-
дання, принци-
пи та методи 

контролю  
в бюджетних 

установах 

Донесення 
об'єктивної 
інформації 
щодо мети, 

завдань, прин-
ципів та мето-

дів ревізії  
в бюджетній 

установі 

Здатність  
самостійно 
ухвалювати 

рішення щодо 
формулюван-
ня мети ревізії 
в бюджетній 

установи  
та здійснювати 
власну діяль-
ність з ураху-
ванням прин-
ципів ревізії  
в бюджетній 

установі 

Знання орга-
нізаційних за-
сад контролю 
в бюджетних 

установах 

Уміння органі-
зовувати реві-
зію в бюджет-
ній установі 

Взаємодія  
з підконтроль-
ним об'єктом  
із приводу ор-
ганізації ревізії 

в бюджетній 
установі 

Відповідати  
за правиль-
ність орга-

нізації ревізії  
в бюджетній 

установі 

Здатність само-
стійно плану-
вати ревізію  
в бюджетній 

установі 

Знання сут-
ності плану-

вання та змісту 
планових доку-

ментів 

Уміння скла-
дати планові 
документи 

Здатність об-
ґрунтовувати 
власну пози-

цію щодо скла-
дених доку-

ментів 

Здатність  
до професій-
ного самороз-
витку під час 
адаптування 

моделей регу-
лювання ауди-
торської діяль-
ності до вітчиз-
няної практики 

господарю-
вання 

Знання послі-
довності про-
цесу плану-
вання ревізії 
бюджетної 
установи 

Уміння плану-
вати ревізію 
від початку  

до кінця 

Застосування 
професійної 
взаємодії під 
час узгоджен-
ня планових 
документів  

із керівництвом 
та установою, 
де здійснюють 

перевірку 

Індивідуальна 
відповідаль-

ність за ефек-
тивність про-
цесу плану-
вання ревізії 
бюджетної 
установи 
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9.1. Бюджетна установа як основний суб'єкт господарювання  

в бюджетній сфері 

 

 

 
 

 

Рис. 9.1. Місце бюджетних установ у загальній структурі бюджетної 

системи України [8]  

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

Державний бюджет 

Республіканський  
бюджет Автономної  

Республіки Крим 

Місцеві бюджети 

1-й рівень Обласні 
Міські державного підпоряд-

кування 

2-й рівень Районні 

Міські 
обласного підпо-
рядкування з ра-
йонним поділом 

Бюджети міст 
обласного під-
порядкування 
без районного 

поділу 

3-й рівень 

Бюджети міст 
районного під-
порядкування 

Бюджети 
селищ 

Бюджети 

сіл 

Бюджети 
районів 
у містах 

4-й рівень 

Бюджетні установи – органи державної влади,  

органи місцевого самоврядування, а також організації, 
створені ними у встановленому порядку, що повністю 

утримуються за рахунок відповідно державного бюджету 
чи місцевого бюджету 
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Рис. 9.2. Класифікація бюджетних установ  

згідно з горизонтальними зв'язками 

 

 

 

 
Рис. 9.3. Класифікація бюджетних установ згідно  

з вертикальними зв'язками 

 

Установи, які вико-
нують законодавчі 
функції, функції управ-
ління, охорони, конт-
ролю – установи зако-
нодавчої та виконав-
чої влади; міністерства, 
відомства, управління, 
тобто апарат органів 
державного та госпо-
дарського управління, 
громадських та інших 
організацій 

Фінансові органи, 
органи казначейства, 
податкова інспекція, 
митна служба, армія, 
органи міліції, судові 
органи, органи про-
куратури та ін. 

Установи соціально-
культурного комп-
лексу – установи осві-
ти всіх рівнів, медичні 
заклади, дитячі вихов-
ні заклади, установи 
культури, бібліотеки, 
наукові організації та 
ін.; соціальні фонди та 
служби, а також інші 
бюджетні установи 

Головні розпорядники коштів 

Розпорядники коштів другого рівня 

Розпорядники коштів третього рівня 
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Рис. 9.4. Особливості діяльності бюджетних установ [8]  

основним результатом діяльності є послуга 

показник ефективності праці в цій сфері слід розглядати 
в економічному та соціальному аспектах, причому другий, 
як правило, має пріоритетне значення 

у сфері нематеріального виробництва найчастіше відбуваєть-
ся збіг двох фаз руху та реалізації невиробничої послуги, тоб-
то традиційна схема "виробництво – розподіл – обмін – спожи-
вання" набуває скороченого вигляду, а саме, "виробництво – 

споживання" 

послуги неможливо робити "про запас", неможливо транспор-
тувати (транспортування послуги можливе лише як зміна місця 
перебування виконавця), неможливо споживати в більшій, 
аніж потрібно, кількості. Ця особливість продукту сфери нема-
теріального виробництва зумовлює необхідність поперед-
нього індивідуального чи суспільного попиту на певні 

види діяльності 

відсутнє поняття "брак" у традиційному його розумінні: 
оскільки послуга є нематеріальним результатом, важко оціни-
ти її вартість; у науковій сфері взагалі негативний результат 
не класифікується як неякісно виконана робота, розробка, то-
му що в науці негативний результат – це теж результат 

бюджетні установи існують на засадах державної фор-
ми власності, що автоматично вносить корективи в права 
бюджетних організацій як юридичних осіб – обмеження щодо 
реалізації та передачі цінностей; відсутність поняття "банкрут" 
щодо фінансового стану будь-якої бюджетної установи 

для бюджетних установ основним фінансовим документом  
є кошторис доходів і видатків, який підтверджує повнова-
ження на отримання доходів та здійснення видатків та який 
визначає обсяг та напрями коштів для виконання відповідних 
функцій 

установи та організації, що утримуються за рахунок коштів 
бюджету, ведуть облік виконання бюджету й кошторисів ви-
датків, який прийнято називати бюджетним обліком 

О
с

о
б

л
и

в
о

с
т
і 

д
ія

л
ь

н
о

с
т
і 

б
ю

д
ж

е
т
н

и
х

 у
с

т
а

н
о

в
 



146 

9.2. Контроль у бюджетній установі: поняття, завдання  

та принципи 

 
 

 
 

 

Рис. 9.5. Сутність, мета та завдання контролю  

в бюджетних установах  

 

Контроль у бюджетних установах – це сукупність заходів, які 

проводять уповноважені органи з метою перевірки законності, 

доцільності та ефективності використання бюджетних коштів 

установою 

 

Основною метою контролю в бюджетних установах є за-

безпечення принципів законності, доцільності та ефективності 

використання бюджетних коштів їх розпорядниками 

Завданнями контролю в бюджетних установах є перевірка: 

 дотримання правил ведення бухгалтерського обліку і фінан-

сової звітності; 

 дотримання соціальних гарантій працівників та платіжної     

дисципліни; 

 недопущення фіктивних фінансових операцій; 

 недопущення нецільового і неефективного використання  

бюджетних коштів; 

 недопущення нецільового використання фінансових ресурсів, 

отриманих за пільгами з оподаткування; 

 дотримання порядку та процедур державних закупівель; 

 недопущення нецільового і неефективного використання 

майна державної і комунальної власності тощо 
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Рис. 9.6. Принципи контролю в бюджетних установах 

  

Принципи контролю  
в бюджетних  

установах 

принцип  
незалежності 

принцип  
публічності 

принцип  
єдності 

принцип  
повноти 

принцип  
обґрунтованості 

принцип  
об'єктивності  

та неупередженості 

принцип  
відповідальності 
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Таблиця 9.1 

 

Характеристика принципів контролю в бюджетних установах 

 

Принцип Характеристика 

Незалежності 

Органи, уповноважені на здійснення контролю, 

мають функціональну, організаційну, фінансову 

незалежність, необхідну для об'єктивного та ефек-

тивного виконання завдань 

Об'єктивності та  

неупередженості 

Органи, уповноважені на здійснення контролю,        

у своїх діях мають виходити з державних інте-

ресів, дотримуватися професійної етики і не по-

винні зловживати наданими їм повноваженнями 

Повноти 

Охоплення всієї сукупності дій учасників бюджет-

ного процесу під час здійснення контролю і відоб-

раження виявлених фактів вчинення бюджетних 

правопорушень 

Єдності 

Єдність забезпечується єдиною правовою базою 

та єдиними стандартами у сфері здійснення кон-

тролю 

Обґрунтованості 
Результати контролю ґрунтуються на законодав-

стві та підтверджуються документально 

Публічності 
Органи, уповноважені на здійснення контролю, 

забезпечують доступність його результатів 

Відповідальності 
Кожний орган, уповноважений на здійснення кон-

тролю, відповідає за свої дії або бездіяльність 
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Рис. 9.7. Структурна побудова системи контролю  

в бюджетних установах  

Види Попередній Поточний  Наступний 

Суб'єкти 

Органи  
Державного 

казначейства 
України 

Головний  
розпорядник 

коштів  
(відповідне 

міністерство 
чи відомство) 

Органи ДФАС 
України;  

Рахункова  
палата  
України 

Форми 
Казначейський 

контроль 

Відомчий  
контроль 

Інспектування, 
державний 
фінансовий 

аудит 

Методи, способи, принципи впливу суб'єкта на об'єкт 

Об'єкт – бюджетна установа 

Предмет – діяльність бюджетної установи 

Забезпечення 
функціонування 

системи 
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9.3. Методи контролю в бюджетних установах 

 

 

 
 

 

Рис. 9.8. Методи контролю в бюджетних установах 

  

Методи контролю в бюджетних установах 

Загальнонаукові методи: 
 

 індукція; 

 дедукція; 

 аналіз і синтез; 

 аналогія і моделювання; 

 абстрагування і концент-
рація; 

 класифікація 

Специфічні методи: 
 

 спостереження; 

 опитування; 

 інспекція; 

 вивчення по суті; 

 запит (підтвердження); 

 аналітичний огляд; 

 узагальнення; 

 документальна перевірка; 

 підрахунок; 

 експертиза; 

 контрольний запуск сиро-
вини та матеріалів у вироб-
ництво; 

 лабораторний аналіз; 

 інвентаризація 
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Таблиця 9.2 

 

Характеристика методів контролю в бюджетній установі 

 

Метод Характеристика 

1 2 

Загальнонаукові методи 

Індукція 
Згідно з індуктивним методом, повний об'єкт вивчається від 
часткового до загального 

Дедукція 

За дедуктивним методом – від загального до часткового.            
Теоретично правильним є дедуктивний підхід, згідно з яким 
насамперед розглядається фінансова звітність загалом, а по-
тім на основі цього планують перевірку кожного рахунку 

Аналіз 

Це метод дослідження, який містить вивчення предмета через 
уявне та практичне розчленування його на складові частини 
(ознаки, властивості тощо). У процесі розчленування об'єктів 
дослідження виявляють взаємозв'язки між показниками, ви-
вчають причини, зумовлені їх змінами, визначають вплив окре-
мих чинників на зміну показників господарської діяльності суб'-
єкта перевірки 

Синтез 
Дає змогу вивчати предмет у цілісності, єдності та взаємозв'яз-
ку, знаходити взаємозв'язки загального із частковим 

Аналогія 
Це наукове дослідження, яке досягає пізнання ознак об'єктів на 
основі їх подібності з іншими, виявляє ознаки і властивості од-
них об'єктів і може поширювати їх на інші 

Моделювання 
Сутність цього методу полягає в  тому, що вивчення об'єкта 
змінюється вивченням його замінника – моделі 

Абстрагування 
Це вдумливе відволікання від тих чи інших сторін властивостей 
і зв'язків об'єкта дослідження 

Конкретизація 
На відміну від абстрагування, метод конкретизації, який поля-
гає у всебічному дослідженні об'єктів. Водночас досліджується 
стан об'єктів за певних конкретних умов їх існування 

Специфічні методи 

Спостереження 
Візуальний нагляд за ходом виконання операції або процедур  
із метою визначення способу їх виконання 

Опитування 
Метод, що передбачає отримання письмової та усної інформа-
ції від посадових осіб перевіряємого підприємства 

інспекція 
Метод, який полягає у перевірці фактичної наявності активів 
підприємства, контролю правильності проведення інвентари-
зації, перевірці відповідних обліковий записів, розрахунків 

Вивчення  
по суті 

Це метод контролю, який передбачає вивчення (оцінювання) 
економічного змісту господарських операцій, встановлення  
їх наслідків, фактичної та юридичної вірогідності їх здійснення, 
оцінювання правильності відображення сум та їх взаємної  
ув'язки 
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Закінчення табл. 9.2 

 

1 2 

Аналітичний 
огляд 

Це вивчення важливих коефіцієнтів, тенденцій та інших даних, 
що характеризують розвиток суб'єкта перевірки, а також дослі-
дження незвичайних та неочікуваних змін 

Запит  
(підтвердження) 

Метод, який часто ще називають підтвердженням, полягає 
у надсиланні дебіторам та кредиторам установи листа з про-
ханням підтвердити, надати інформацію про операції, залишки 
за рахунками, зобов'язаннями 

Узагальнення 
Метод, що передбачає групування і систематизації зібраних 
даний 

Документальна 
перевірка 

Під документальною перевіркою розуміють дослідження запи-
сів документів, або матеріальних активів. Цей метод передба-
чає перевірку документів із формального боку та арифметич-
ної точності 

Підрахунок 
Це перевірка арифметичної точності записів у первинних до-
кументах, реєстрах бухгалтерського обліку і фінансової звіт-
ності або незалежних розрахунків 

Експертиза 

Розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, пи-
тань, що потребують спеціальних знань. У найбільш загаль-
ному вигляді експертиза – це спосіб аналізу причинно-на-
слідкових зв'язків не тільки стосовного того, що вже відбулося, 
а не того, що очікується, має бути або має відбутися; це спосіб 
пізнання певної реальності у ти випадках, коли ця реальність 
не піддається прямому вимірюванню обрахуванню і взагалі 
якому завгодно "об'єктивному дослідженню" 

Контрольний 
запуск сировини 
та матеріалів                            
у виробництво 

Це метод, який дає змогу виявити недоліки та порушення 
в нормуванні й технології виробництва, викрити канали ство-
рення не облікованих надлишків незавершеного виробництва  
і готової продукції за рахунок застосування завищених норм 
витрат сировини, необґрунтованого списання наднормативних 
витрат, змін технологічного режиму, перекручення якісних ха-
рактеристик продукції 

Лабораторний 
аналіз 

Метод фактичного контролю якості сировини, матеріалів, гото-
вої продукції. Застосовується для перевірки дотримання дію-
чих стандартів і рецептур виготовлення продукції в харчовій, 
хімічній промисловості під час випуску продовольчих і непро-
довольчих товарів. Для аналізу беруть дві проби, їх пломбують 
і разом із письмовим запитом ревізора направляють у відпові-
дну лабораторію. На основі проведення аналізу лабораторія 
надає висновок 
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9.4. Організація ревізії в бюджетній установі 

 

 
 

Рис. 9.9. Етапи ревізії в бюджетній установі 
 

 
 

Рис. 9.10. Зміст етапів ревізії бюджетної установи [8]  

І – організаційний етап ІІ  – дослідний етап ІІІ – узальнюючий етап 

Етапи ревізії Зміст етапів ревізії 

Планування ревізії до виїзду на об'єкт контролю: 
1. Заповнення ревізором Робочого зошиту на підставі вивчен-
ня матеріалів діяльності об'єкта ревізії. 
2. Складання Програми ревізії. 
3. Складання Робочого плану ревізії. 
4. Видача ревізору направлення на проведення ревізії. 
5. Виїзд на ревізію 

Організаційний 

етап 

Узагальнюючий 

етап 

На основі проміжних узагальнюючих документів кожним 
ревізором складається: 
1. Опис виявлених порушень по кожному питанню програми 
ревізії. 
2. Акт ревізії з невід'ємною його частиною – висновками 

Безпосередньо проведення ревізії. Якщо йдеться про 
комплексну ревізію, то зазвичай перевіряються такі ас-
пекти діяльності установи: 
1. Інвентаризація каси. 
2. Ревізія правильності складання кошторису. 
3. Ревізія касових операцій, безготівкових розрахунків та під-
звітних сум. 
4. Ревізія праці та її оплати. 
5. Ревізія нарахувань на ФОП та відрахувань із зарплати. 
6. Ревізія розрахункових операцій. 
7. Ревізія основних засобів та інших необоротних активів. 
8. Ревізія запасів. 
9. Перевірка фінансової звітності 

Планування ревізії на об'єкті контролю: 
1. Представлення керівництву ревізуємої установи примір-
ників направлення на проведення ревізії та Програми ревізії, 
заповнення Журналу реєстрації перевірок (у разі його наяв-
ності). 
2. Вирішення організаційних питань (забезпечення місцем 
для роботи, створення умов для зберігання документів,  
можливості користування зв'язком, комп'ютерною, розмножу-
вальною та іншою технікою), встановлення ділових контактів       
із персоналом 

Дослідний етап 
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Таблиця 9.3 

 

Мета та питання ревізії бюджетної установи 

 

Мета проведення ревізії 

виявити факти порушень законодавства з фінансових питань та через ініціювання 

передбачених законодавством заходів сприяти дотриманню законності та економ-

ності в процесі складання і затвердження кошторису, витрачання бюджетних кош-

тів, використання інших активів, їх збереження, ведення бухгалтерського обліку  

та складання фінансової звітності 

Основні питання ревізії (перевірки) 

1. Стан усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми перевірками 

2. Складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін. Загальний стан 

виконання кошторису 

3. Ведення касових операцій. Розрахунки з підзвітними особами, в тому числі щодо 

видатків на відрядження 

4. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах казначейства, та на ра-

хунках в установах банків 

5. Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату 

6. Операції з виплати допомоги, стипендій та інших виплат 

7. Стан розрахункової дисципліни (обсяги, характер, строки і причини утворення, 

достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості). Стан виконання гос-

подарських угод 

8. Застосування процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти 

9. Повнота оприбуткування, стан збереження та використання придбаних (безкош-

товно отриманих) нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних 

активів та товарно-матеріальних цінностей 

10. Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

11. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт 

12. Оплата комунальних послуг 

13. Видатки на виконання програм (заходів) у сфері досліджень і розробок 

14. Утворення та використання власних надходжень бюджетних установ 

15. Складання фінансової звітності та її достовірність 
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9.5. Організація планування ревізії в бюджетній установі 

 

 

 
 

 

Рис. 9.11. Мета та принципи планування ревізії  

бюджетної установи  

Мета планування ревізії бюджетної установи – визначення  
її стратегії та тактики, складання загального плану ревізійної 
перевірки, розроблення ревізійної програм 

Постанова КМУ № 955 від 
8 серпня 2001 р. "Про за-
твердження Порядку пла-
нування заходів державно-
го фінансового контролю 
Державною аудиторською 
службою та її міжрегіональ-
ними територіальними ор-
ганами" 

Принципи планування реві-
зії в бюджетних установах – 
це основні керівні правила пла-
нування контрольних процедур 
у бюджетних установах, дотри-
мання яких є підґрунтям ефек-
тивності контрольного заходу 
взагалі 

комплексність – передба-
чає взаємозв'язок та узго-
дженість всіх етапів плану-
вання 

оптимальність – перед-
бачає вибір оптимального 
варіанту загального плану 
та програми ревізії на під-
ставі визначених критеріїв 

безперервність – поєднан-
ня завдань групи ревізорів 
та ув'язка етапів перевірок 
за термінами та суміжними 
об'єктами контролю 
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Рис. 9.12. Планування ревізії бюджетної установи 

 

 

Запитання для самодіагностики 

 

1. Дайте визначення поняттю "бюджетна установа". Яким законо-

давчим актом таке визначення закріплено? 

2. Визначте особливості діяльності бюджетної установи. 

3. Перерахуйте принципи планування. 

4. Які дані збирає ревізор перед початком ревізії? 

5. З якою метою складається Направлення на проведення ревізії? 

6. Яке призначення має Журнал реєстрації перевірок? 

7. Які наслідки відмови ревізорів від підпису в Журналі реєстрації 

перевірок? 

8. Яка відповідальність чекає на посадових осіб підконтрольного 

об'єкта в разі перешкоджання ревізорам? 

9. Яким актом регулюється порядок ведення Журналу реєстрації 

перевірок? 

 

  

Планування ревізії бюджетної установи 

До ознайомлення бюджетною установою 

Після ознайомлення з бюджетною установою 
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10. Дослідження діяльності бюджетної установи 

 

 
 

  

  

Ключові терміни: кошторис, план асигнувань, каса, бан-

ківські операції, оплата праці, державний фонд, дебітори, 

кредитори, основні засоби, необоротні активи, запаси,  

фінансова звітність 

Метою цієї теми є розгляд основних аспектів здійснення 

ревізії бюджетної установи 

 

10.1. Перевірка кошторисів та планів асигнувань як най-

важливіших документів бюджетної установи. 

10.2. Ревізія касових та банківських операцій. 

10.3. Ревізія оплати праці в бюджетних установах. 

10.4. Ревізія розрахунків бюджетної установи з бюдже-

том та державними цільовими фондами за податками 

та платежами. 

10.5. Перевірка розрахунків бюджетної установи з дебі-

торами та кредиторами. 

10.6. Ревізія основних засобів та інших необоротних 

активів бюджетної установи. 

10.7. Ревізія запасів бюджетної установи. 

10.8. Перевірка фінансової звітності установи 
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Таблиця 10.1 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що 

формується 

Знання Уміння Комунікація 

Автоном-

ність, відпо-

відальність 

1 2 3 4 5 

Здатність здій-

снювати реві-

зію кошторисів 

та плани асиг-

нувань 

Знання методи-

ки ревізії кошто-

рисів та планів 

асигнувань 

Уміння виби-

рати найбільш 

ефективні ме-

тоди та прийо-

ми ревізії кош-

торисів та пла-

нів асигнувань 

Зрозуміле доне-

сення до винних 

осіб змісту знай-

дених порушень 

Самостійність 

під час вибору 

спеціальних ме-

тодів та мето-

дичних прийо-

мів ревізії 

Здатність здій-

снювати реві-

зію касових та 

банківських опе-

рацій 

Знання методи-

ки ревізії касо-

вих та банків-

ських операцій 

Уміння виби-

рати найбільш 

ефективні ме-

тоди та прийо-

ми ревізії касо-

вих та банків-

ських операцій 

Зрозуміле доне-

сення до винних 

осіб змісту знай-

дених порушень 

Самостійність 

під час вибору 

спеціальних ме-

тодів та мето-

дичних прийо-

мів ревізії 

Здатність здій-

снювати реві-

зію оплати пра-

ці в бюджетних 

установах 

Знання методи-

ки ревізії оплати 

праці в бюджет-

них установах 

Уміння виби-

рати найбільш 

ефективні ме-

тоди та прийо-

ми ревізії опла-

ти праці в бю-

джетних уста-

новах 

Зрозуміле доне-

сення до винних 

осіб змісту знай-

дених порушень 

Самостійність 

під час вибору 

спеціальних ме-

тодів та мето-

дичних прийо-

мів ревізії 

Здатність здій-

снювати реві-

зію розрахунків 

установи з бю-

джетом та дер-

жавними фон-

дами за подат-

ками та плате-

жами 

Знання методи-

ки ревізії розра-

хунків установи 

з бюджетом та 

державними фон-

дами за податка-

ми та платежами 

Уміння виби-

рати найбільш 

ефективні ме-

тоди та прийо-

ми ревізії розра-

хунків устано-

ви з бюджетом 

та державними 

фондами за по-

датками та пла-

тежами 

Зрозуміле доне-

сення до винних 

осіб змісту знай-

дених порушень 

Самостійність 

під час вибору 

спеціальних ме-

тодів та мето-

дичних прийо-

мів ревізії 
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Закінчення табл. 10.1 

 

1 2 3 4 5 

Здатність здій-

снювати реві-

зію розрахун-

ків бюджетної 

установи з де-

біторами та кре-

диторами 

Знання методи-

ки ревізії розра-

хунків бюджетної 

установи з дебі-

торами та кре-

диторами 

Уміння виби-

рати найбільш 

ефективні мето-

ди та прийоми 

ревізії розрахун-

ків бюджетної 

установи з де-

біторами та кре-

диторами 

Зрозуміле доне-

сення до винних 

осіб змісту знай-

дених порушень 

Самостійність 

під час вибору 

спеціальних ме-

тодів та мето-

дичних прийо-

мів ревізії 

Здатність здій-

снювати реві-

зію основних за-

собів та інших 

необоротних 

активів бюджет-

ної установи 

Знання методи-

ки ревізії основ-

них засобів та 

інших необорот-

них активів бю-

джетної установи 

Уміння виби-

рати найбільш 

ефективні ме-

тоди та прийо-

ми ревізії ос-

новних засобів 

та інших не-

оборотних акти-

вів бюджетної 

установи 

Зрозуміле доне-

сення до винних 

осіб змісту знай-

дених порушень 

Самостійність 

під час вибору 

спеціальних ме-

тодів та мето-

дичних прийо-

мів ревізії 

Здатність здій-

снювати реві-

зію запасів бю-

джетної уста-

нови 

Знання методи-

ки ревізії запасів 

бюджетної уста-

нови 

Уміння виби-

рати найбільш 

ефективні ме-

тоди та прийо-

ми ревізії за-

пасів бюджет-

ної установи 

Зрозуміле доне-

сення до винних 

осіб змісту знай-

дених порушень 

Самостійність 

під час вибору 

спеціальних ме-

тодів та мето-

дичних прийо-

мів ревізії 

Здатність здій-

снювати реві-

зію фінансової 

звітності уста-

нови 

Знання методики 

ревізії фінансо-

вої звітності уста-

нови 

Уміння виби-

рати найбільш 

ефективні ме-

тоди та прийо-

ми ревізії фі-

нансової звіт-

ності установи 

Зрозуміле доне-

сення до винних 

осіб змісту знай-

дених порушень 

Самостійність 

під час вибору 

спеціальних ме-

тодів та мето-

дичних прийо-

мів ревізії 
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10.1. Перевірка кошторисів та планів асигнувань  

як найважливіших документів бюджетної установи 

 

 

 
 

 

Рис. 10.1. Сутність та складові кошторису бюджетної установи 

  

Кошторис бюджетної установи – це основний плановий 
документ, який надає повноваження бюджетній установі  
щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає 
обсяг і спрямування коштів для виконання установою своїх 
функцій і досягнення цілей, визначених на рік відповідно 
до бюджетних призначень 

Загальний фонд – 
містить обсяг над-
ходжень із загально-
го фонду бюджету 
та розподіл видатків 
за повною економіч-
ною класифікацією 
на виконання бю-
джетною установою, 
організацією основ-
них функцій 

Спеціальний фонд, який містить обсяг над-
ходжень зі спеціального фонду бюджету та роз-
поділ видатків за повною економічною класи-
фікацією на здійснення видатків спеціального 
призначення, а також на реалізацію пріоритет-
них заходів, пов'язаних із виконанням устано-
вою певних функцій 

С
к
л

а
д

о
в

і 

План асигнувань 
із загального фон-
ду бюджету устано-
ви – це помісячний 
розподіл видатків, за-
тверджений у кошто-
рисі для загального 
фонду, за скороче-
ною формою еконо-
мічної класифікації, 
який регламентує при-
йняття установою зо-
бов'язань протягом 
року 
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Рис. 10.2. Мета та завдання перевірки кошторису  

та плану асигнувань  

Мета перевірки кошторису та плану асигнувань бюджетної 
установи – встановлення правильності затверджених кошто-
рису та планів асигнувань та контроль здійснення витрат у ме-
жах зазначених планових документів 

Завдання перевірки кошторису та плану асигнувань 

Перевірка правильності і своєчасності здійснення видат-
ків, затверджених кошторисом 

Перевірка правильності здійснення видатків за кодами 
бюджетної класифікації 

Перевірка достовірності і реальності погашення дебітор-
ської і кредиторської заборгованості 

Перевірка першочерговості видатків за захищеними стат-
тями КЕКВ, а саме, за КЕКВ 1110 "Заробітна плата" 
та КЕКВ 1120 "Нарахування на заробітну плату" 

Перевірка обґрунтованості і своєчасності перерахування 
коштів установам, які входять до складу мережі 

Перевірка відповідності сум доведених бюджетних асиг-
нувань, касових видатків 

Перевірка обґрунтованості перевищення касових видат-
ків понад бюджетних зобов'язань 

Перевірка обґрунтованості і реальності погашення пере-
вищення бюджетних зобов'язань над касовими видатками 
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Рис. 10.3. Джерела інформації під час перевірки кошторису  

та плану асигнувань  

Джерела інформації під час перевірки 
кошторису та плану асигнувань 

Затверджені кошториси та кошториси відповідних  
закладів мережі 

План асигнувань із загального фонду 

Лімітна довідка 

Довідка про помісячний розподіл бюджетних коштів 
на рік 

Фінансова звітність установи, а саме:  

 Звіт про виконання загального фонду кошторису 
(за формою 2м).  

 Звіт про заборгованість бюджетних установ 
(за формою 7м).  

 Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних уста-
нов (за формою 8м).  

 Звіт про рух необоротних активів.  

 Звіт про недостачі і крадіжки грошових коштів 
та матеріальних цінностей (за формою 15) 
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Рис. 10.4. Напрями перевірки кошторису та плану асигнувань  

бюджетної установи [8] 

  

Основною метою напряму перевірки кошто-
рису та плану асигнувань бюджетної устано-
ви – дослідження того факту, чи проводить бю-
джетна установа свою діяльність винятково 
в межах асигнувань, затверджених кошторисом 
і планом асигнувань, за наявності витягу, дове-
деного органом Державного казначейства, що під-
тверджує відповідність цих документів даним 
казначейського обліку 

перевірка наявності затвердженого кошторису 

перевірка законності затвердження кошторису 

перевірка дотримання законодавчих вимог щодо 
виконання кошторису 

перевірки правильності внесення змін до кошто-
рису і плану асигнувань бюджетної установи 

перевірка достовірності даних, внесених у звіт 
про виконання кошторису 

Напрями перевірки кошторису та плану  
асигнувань бюджетної установи 
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Рис. 10.5. Типова послідовність перевірки дотримання  
законодавчих вимог щодо виконання кошторису [8]  

Перевірка відповідності вимогам "Порядку складання, розглядан-
ня, затвердження і основним вимогам до виконання кошторису 

бюджетних установ" № 228 
 

Загальний аналіз затверджених бюджетних асигнувань, фактич-
ного бюджетного фінансування та касових видатків, бюджетних 

зобов'язань 

Постатейний аналіз кошторису доходів і видатків 

Перевірка захищених статей кошторису за КЕКВ 

Перевірка за КЕКВ 1110 "Заробітна плата" 

Перевірка за КЕКВ 1120 "Нарахування на заробітну плату" 

Перевірка інших статей кошторису за КЕКВ 

Перевірка за КЕКВ 1131 "Предмети, матеріали, обладнання             
та інвентар" 

Перевірка за КЕКВ 1135 "Оплата транспортних послуг  
та утримання" 

Перевірка за КЕКВ 1136 "Оренда" 

Перевірка за КЕКВ 1137 "Технічне обслуговування обладнання" 

Перевірка за КЕКВ 1138 "Послуги зв'язку" 

Перевірка за КЕКВ 1140 "Видатки на відрядження" 

Перевірка за КЕКВ 2000 "Капітальні видатки" 

Перевірка відповідності затверджених показників асигнувань  
за загальним фондом лімітної довідки фінансового управління  

за кодом функціональної класифікації Управління освіти, а також 
його мережі бюджетних установ 
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10.2. Ревізія касових та банківських операцій 

 

 

 
 

 

Рис. 10.6. Мета та основні завдання ревізії касових операцій 

  

Основними завданнями ревізії касових операцій  
є дослідження: 

Забезпечення умов збереження та транспортування готівки 
та інших цінностей в касі та в банку 

Дотримання правил документального оформлення операцій  
з руху готівки 

Своєчасності та повноти оприбуткування готівки, отриманої  
з банку та від інших юридичних і фізичних осіб 

Використання готівки за цільовим призначенням 

Дотримання ліміту готівки в касі, умов видачі її на поточні  
потреби та на інші цілі 

Дотримання правил зберігання касових документів 

Стану обліку касових операцій, ведення касової книги, книг 
аналітичного обліку інших цінностей, які зберігаються в касі 

Головна мета ревізії грошових коштів у касі – виявлення 
фактів недостач і незаконного привласнення грошових коштів 
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Рис. 10.7. Джерела інформації при ревізії касових операцій   

Джерела  
інформації  
при ревізії  

касових операцій 

прибуткові й видаткові 
касові ордери з прикла-
деними до них докумен-

тами 

звіти касира 
(касові книги) 

касові чеки  
й контрольні касові 

стрічки 

журнал-ордер 
№ 1, відомість 

№ 1 

повідомлення 
банку про вста-
новлений ліміт 
готівки в касі 

чекові 
книжки 

корінці  
використаних 

чеків 

анульовані 
чеки 

машинограми 

журнал-ордер № 3, відомість 
№ 3 і прикладені до них  

документи та машинограми 
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Рис. 10.8. Загальна схема ревізії касових операцій  

у бюджетній установі  

перевірка  

руху готівки 

Ревізія касових операцій у бюджетній установі 

інвентаризація 

каси 

документальна  
перевірка  

касових операцій 

перевірка фак-
тичної наявності     

в касі готівки         
цінних паперів 

звірка наявної го-
тівки з даними їх 

залишку в касовій 
книзі і звіті касира 

перевірка  
збереження  

грошових коштів 

перевірка проведення 
раптових касових інвен-

таризацій щомісячно 

перевірка доведення  
банком лімітних  
залишків готівки 

складання акту  
інвентаризації  

каси 

отримання, в разі 
встановлення  

порушення  
письмових  

пояснень касира 

перевірка відповідності 
приміщення встановле-

ним нормам 

правильність оформлен-
ня первинних документів 

перевірка обґрунтова-
ності здійснення операції 

перевірка правильності  
відображення в касових 
документах номерів ко-
респондуючих рахунків 
бухгалтерського обліку  

перевірка дотри-
мання законності 
касових операцій  

і касової дисципліни 

перевірка цільо-
вого призначення 

використання 
грошей 

перевірка своє-
часності повер-

нення до банку не 
використаних сум 

перевірка своє-
часності і повноти 
оприбуткування 

готівки  

законність  
списання коштів  

перевірка  
облікових  
регістрів 
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Рис. 10.9. Можливі порушення правильності  

оформлення касових документів 

  

відсутність підписів керівника або головного бухгалтера  
чи уповноважених осіб 

відсутність доручення чи неправильно оформлене доручення 
у виплаті третій особі (на видатковому касовому ордері зазна-
чаються найменування, номер, дата і місце видачі документа, 

що засвідчує особу фактичного одержувача грошей) 

невідповідність суми касового видаткового ордера сумі, дозво-
леної керівником установи за заявою, незрозумілість підпису, 

відсутність знака погашення документів 

наявність при касовому ордері фіктивних документів 

Можливі порушення правильності оформлення  

касових документів 
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Рис. 10.10. Контроль дотримання касової дисципліни 

  

Каса – це приміщення 

або місце здійснення  

готівкових розрахунків, 

а також прийому, видачі, 

зберігання готівки, інших 

цінностей, касових  

документів 

Касова дисципліна –  

це сукупність правил  

та норм, які повинні  

дотримуватись  

уповноважені особи  

під час здійснення  

касових операцій 

Контроль дотримання касової дисципліни передбачає  

дослідження: 

наявності договору про повну матеріальну відповідальність 

за збереження цінностей в касі об'єкта контролю з посадовою 

особою, що була відповідальною заведення касових операцій 

(касиром) у періоді, що підлягає ревізії; 

дотримання строків та порядку проведення інвентаризації 

каси; 

забезпечення належного збереження наявних в касі об'єк-

та контролю коштів; 

дотримання законодавства в частині відшкодування ви-

трат на відрядження та інших витрат, проведених за рахунок 

підзвітних коштів; своєчасності звітування про використання 

коштів, виданих в підзвіт, та повернення підзвітними особами 

сум невикористаної готівки в касу; 

дотримання встановленого ліміту готівки в касі 
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Рис. 10.11. Контроль дотримання ліміту каси 

  

Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) – граничний розмір суми 
готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час 

Під час перевірки до-
тримання підприєм-
ством ліміту каси 

визначається:  
 

 наявність самостій-
но встановленого лімі-
ту каси та відповідність 
його розрахунку вимо-
гам Положення № 637; 

 уточнюються за на-
казами, розпоряджен-
нями чи іншими розпо-
рядчими документами 
суми самостійно дове-
дених підприємством 
(юридичною особою) 
лімітів кас своїм відок-
ремленим підрозділам 

Під час перевірок з'я-
совується те, як під-
приємство дотриму-
ється встановленого 
ліміту каси, строків  
і порядку здавання го-
тівкової виручки. Крім 
того, має враховува-
тися те, що кошти, 
які одержані з каси 
банку або спрямова-
ні з виручки на ви-
плати, що належать 
до фонду оплати пра-
ці, можуть відповідно 
до п. 2.10 Положення 
№ 637 протягом 3-х 
робочих днів зберіга-
тися в касі понад уста-
новлений ліміт каси 

Для визначення по-
надлімітних залиш-
ків готівки в касі по-
рівнюються записи 
про фактичні її за-
лишки в касі за ка-
совою книгою з уста-
новленим лімітом ка-
си за кожний день 
незалежно від того, 
здійснювалися в цей 
день касові обороти 
(надходження і ви-
трати готівки) чи ні. 
Якщо в періоді, що 
перевіряється, вияв-
лено перевищення 
ліміту каси, то з'ясо-
вується, протягом яко-
го часу (у днях) і які 
понадлімітні суми не 
здавалися в установ-
лені строки до бан-
ку і з якої причини, 
а також загальна су-
ма понадлімітних за-
лишків 
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Рис. 10.12. Контроль порядку видачі готівки під звіт  

та її використання 

  

Контроль порядку видачі готівки під звіт та її використання 

Під час проведен-
ня перевірок ана-
лізується порядок 
видачі підприєм-
ствами сум під звіт, 
виявляються фак-
ти неправомірної 
видачі готівки під 
звіт працівникам, 
які повністю не роз-
рахувалися за по-
передньо видані 
їм кошти, факти 
несвоєчасного зві-
тування, а також 
випадки переда-
вання підзвітних 
коштів одним пра-
цівником іншому 
тощо 

Під час перевірки 
звітів про викорис-
тання коштів для ви-
рішення господар-
ських питань особ-
лива увага приділя-
ється дотриманню 
підзвітними особами 
встановлених тер-
мінів складання та 
подання до бухгал-
терії відповідних зві-
тів, своєчасність по-
вернення до каси 
підприємств залиш-
ку невикористаних 
коштів (одночасно 
з відповідним звітом), 
наявність оригіна-
лів підтвердних до-
кументів, їх погашен-
ня тощо 

Під час перевір-
ки правильності 
оформлення ви-
дач готівки під звіт 
як на відряджен-
ня, так і на інші 
потреби встанов-
люється достовір-
ність підтвердних 
документів, що до-
даються до звітів 
про використання 
коштів 
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Рис. 10.13. Ревізія операцій із грошовими коштами в касі 

 

  

Перевіряється на-
явність у підприєм-
ства журналу ре-
єстрації прибутко-
вих і видаткових  
касових документів 
та книги обліку ви-
даних та прийнятих 
старшим касиром 
грошей і правиль-
ність їх ведення,  
а також правиль-
ність відображен-
ня в касових доку-
ментах номерів ко-
респондуючих ра-
хунків, відповідність 
між кореспонден-
цією рахунків, уне-
сених до касової 
книги та зазначе-
них у касових орде-
рах, наявність по-
трібних виправд-
них документів, що 
додаються до ка-
сових ордерів (за-
яви, накладні, ра-
хунки, довідки то-
що), і позначок про 
їх погашення 

З'ясовується повнота 
і своєчасність опри-
буткування коштів, 
що надійшли до каси 
від здійснення госпо-
дарської діяльності 

Проводиться конт-
роль за дотриман-
ням підприємства-
ми установлених 
обмежень під час 
здійснення між ни-
ми готівкових роз-
рахунків: перевіря-
ються розрахункові 
операції конкретно-
го підприємства – 
платника готівкових 
коштів 

З'ясовується пра-
вильність веден-
ня касової книги, 
оформлення в ній 
касових операцій 
із приймання та 
видачі готівкових 
коштів 

Встановлюється 
правильність за-
повнення всіх ре-
квізитів прибутко-
вих і видаткових 
касових ордерів 
та видаткових ві-
домостей 

Ревізія операцій із грошовими коштами в касі 
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Рис. 10.14. Порядок проведення ревізії операцій із грошовими  

коштами на рахунках у банку 

 

  

Порядок проведення ревізії операцій  

із грошовими коштами на рахунках у банку 

Ревізія банківських операцій проводиться за всіма відкритими 
підприємству банківськими рахунками, для чого на початку 
ревізії необхідно запросити офіційний перелік цих рахунків 
у керівництва підконтрольного об'єкта (за необхідності – 
в установах банків, Держказначейства) 

Ревізія банківських операцій починається з перевірки наявно-
сті усіх банківських виписок за кожним особовим рахунком 
і відповідності зазначених у них записів даним бухгалтерсько-
го обліку, наявності всіх додатків до виписок, що засвідчують 
здійснення операції 

Виписки перевіряються у хронологічному порядку і водночас 
звертається увага на відповідність дат виписок та проводить-
ся співставлення відповідності залишків із виписки на кінець 
попереднього дня залишку, зазначеному у виписці на початок 
наступного дня 

У разі відсутності всіх банківських виписок, наявності у виписках 
підчисток чи виправлень необхідно шляхом зустрічної звірки 
перевірити операції за копіями документів в установі банку 
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Рис. 10.15. Ревізія операцій із цінними паперами 

 

  

Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними 
реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, 
визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), 
і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно  
з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, 
що випливають із цих документів, іншим особам 

Державне регулювання 

ринку цінних паперів 

Одним із головних елемен-
тів державного регулювання 
ринку цінних паперів є конт-
роль за діяльністю емітен-
тів, професійних учасників 
ринку цінних паперів, фон-
дових бірж та саморегулів-
них організацій, направлених 
на виявлення та своєчасне 
попередження порушень за-
конодавства на ринку цінних 
паперів 

Контрольно-ревізійна діяль-
ність операцій з цінними  
паперами здійснюється Ко-
місією із цінних паперів та 
фондовому ринку відповідно 
до завдань та повноважень, 
визначених Законами Украї-
ни "Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів 
в Україні", "Про цінні папери 
і фондовий ринок" та Поло-
женням про Державну комі-
сію із цінних паперів та фон-
дового ринку, затвердженого 
Указом Президента України 
від 12.06.1995 р. № 446/95 

Правова основа 
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Рис. 10.16. Основні завдання ревізії банківських операцій 

  

Основним завданням ревізії банківських операцій  

Дослідження достовірності, законності і своєчасності операцій, 

відображених за рахунками в банку 

  

Перевірка дотримання вимог щодо використання коштів  

суворо за цільовим призначенням 

 

Контроль своєчасності надходження і перерахування коштів за роз-

рахунками з постачальниками та підрядниками, покупцями й замов-

никами, бюджетом, банками за позиками, з працівниками з розра-

хунків із заробітної плати 

Перевірка дотримання правил і форм безготівкових розрахунків 

Метою ревізії банківських операцій є встановлення правиль-

ності ведення банківських операцій, дотримання законності  

розрахунків установи з банками тощо 
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Рис. 10.17. Загальна схема ревізії банківських операцій  

в бюджетних установах 

  

Ревізія банківський операцій 

Перевірка наявності відкритих рахунків установи 

Основні напрями перевірки банківських операцій: 

перевірка  
повноти до-
даних до ви-
писок банку 
первинних 
документів 

перевірка об-
ґрунтованості 

здійснення 
операцій 

перевірка 
законності 

та достовір-
ності пере-
рахування 

коштів 

перевірка пра-
вильності відоб-
раження в об-
ліку господар-
ських операцій 
методом аналі-
зу суті операцій 
та кореспонду-
ючих рахунків 

Перевірка наявності усіх виписок банку 

Перевірка достовірності виписок банку 

Перевірка сутності господарських операцій 
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Рис. 10.18. Джерела інформації при ревізії операцій  

на рахунках банку 

  

Джерела інформації при ревізії 

операцій на рахунках банку 

  

виписки банку з відповідних рахунків (субрахунків) з додатка-

ми, що є підставою для проведення прибутково-видаткових 

операцій 

копії платіжних доручень, доручень-вимог, заяв на виставлен-

ня акредитива, книжки грошових і розрахункових чеків тощо 

книги аналітичного обліку інших грошових коштів 

облікові регістри за рахунками № 31 "Розрахунки в банках", 

33 "Інші кошти", книга "Журнал-головна", Баланс 
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10.3. Ревізія оплати праці в бюджетних установах 

 

 

 
 

 

Рис. 10.19. Структура оплати праці в бюджетних установах [8] 

  

Заробітна плата – винагорода, розрахована, як правило, в гро-

шовому вираженні, котру за угодою власник або уповноважений 

ним орган виплачує робітнику за виконану ним роботу 

Інші заохочуючи 
та компенсацій-
ні виплати 

Основна заробітна 
плата – винагорода 
за виконану роботу 
відповідно з норма-
ми праці 

Додаткова заробітна плата – 
винагорода за працю поверх 
встановлених норм, за трудо-
ві успіхи та винахідливість, 
та за особисті умови праці 

Передбачені законодав-
ством: доплати; надбав-
ки; гарантійні та компен-
саційні виплати 

Для робітників: та-
рифні ставки; від-
рядні розцінки 

Виплати винаго-
род за підсумка-
ми року; премії 
за спеціальними 
системами і по-
ложеннями; ком-
пенсаційні та ін-
ші грошові та ма-
теріальні виплати 

Премії, пов'язані з ви-
конанням виробничих 

завдань та функцій 

Для службовців: 
посадові оклади 
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Рис. 10.20. Завдання ревізії оплати праці в бюджетних установах [8] 

 

 

 
 

Рис. 10.21. Джерела інформації під час ревізії оплати праці  

в бюджетній установі [8]  

дотримання порядку  
нарахування і сплати  
обов'язкових платежів 

Завдання ревізії оплати праці в бюджетних установах 

обґрунтованості асигнувань 
на заробітну працю 

дотримання штатної  
дисципліни 

обґрунтованості встанов-
лення надбавок і доплат 

правильності розрахунку 
середнього заробітку 

дотримання трудової 
дисципліни 

Джерела інформації під час ревізії оплати 
праці в бюджетній установі 

  

штатний розпис 

накази про рух особового складу 

колективний договір, трудові угоди 

особові картки працівників 

табелі обліку відпрацьованого часу 

листи непрацездатності 

розрахунково-платіжні відомості 

реєстри депонованої зарплати 

меморіальний ордер № 5 

рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" 

форми фінансової і статистичної звітності 
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Рис. 10.22. Напрями ревізії праці та її оплати 

 

 

 

 
 

 

Рис. 10.23. Нормативно-правові акти, що регулюють ревізію  

праці та її оплати   

Напрями ревізії праці та її оплати 

перевірка наявності та стану заборгованості з оплати 
праці передбачає аналітичний огляд рахунку 66 "Розра-
хунки з оплати праці" за даними головної книги, регістрів 
аналітичного обліку та статистичної звітності 

контроль достовірності та правильності ведення пер-
винного і бухгалтерського обліку розрахунків з оплати 
праці 

перевірка розрахунків з депонентами за заробітну плату 
для з'ясування правомірності даних, виявлення про-
строченої заборгованості, за терміном позовної давності 

Нормативно-правові акти, що регулюють ревізію  
праці та її оплати 

 

 Кодекс законів про працю України; 

 Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108; 

 Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р.  
№ 504; 

 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена  
Наказом держкомстатистики України від 13.01.2004 р. № 5 
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Рис. 10.24. Контроль обліку особового складу 

  

Контроль обліку особового складу 

Контроль рух особового здійснюється на основі вивчення 
наказів (розпоряджень) по підприємству 

Накази щодо особового складу – це група наказів сто-
совно кадрових аспектів роботи підприємства, установи, 
організації. Вони завжди оформляються окремо від нака-
зів щодо основної діяльності та, як правило, не містять 
констатуючої частини. Відмінна особливість цих наказів 
полягає в тому, що накази щодо особового складу є не 
лише розпорядчими документами, а і документами пер-
винного обліку 

Термін складання наказів щодо прийняття на роботу 
та звільнення законодавчо не встановлений. Проте, як 
випливає зі ст. 24 КЗпП, наказ про прийняття на роботу, 
з яким працівник ознайомлюється під розписку, може бути 
видано як перед допуском працівника до роботи, так і піс-
ля фактичного допуску (але в наказі обов'язково має за-
значатися дата початку роботи). 
А що стосується наказу про звільнення, то його "має бу-
ти видано з таким розрахунком, щоб у день звільнення 
(останній день роботи) працівникові було виплачено всі 
суми, що належать йому від підприємства, а також вида-
но оформлену в установленому порядку трудову книжку" 
(ст. 47 КЗпП) 
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Рис. 10.25. Перевірка розрахунків з оплати праці 

Перевірка розрахунків з оплати праці 

Перевірка передбачає контроль: 

дотримання порядку складання та затвердження штатного розпису 

наявності фактів утримання понадштатних чи понаднормативних 
посад працівників 

дотримання законодавства під час встановлення та нарахування 
посадових окладів і тарифних ставок, надбавок та доплат 

відповідності сум нарахованої до виплати заробітної плати 
фактично виплаченій 

наявності фактів оплати праці за невідпрацьований час 

дотримання законодавства під час нарахування та виплати 
допомоги 

дотримання законодавства під час нарахування та виплати  
працівникам допомоги за тимчасовою непрацездатністю 

дотримання законодавства під час нарахування та здійснення  
виплат заробітної плати працівникам за час відпустки 

дотримання законодавства під час здійснення операцій з оплати 
праці сумісників та за угодами цивільно-правового характеру 

дотримання законодавства під час здійснення операцій  
із депонованою заробітною платою 

дотримання законодавства про індексацію грошових доходів  
населення 
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Рис. 10.26. Перевірка надбавок та доплат   

Перевірка надбавок та доплат 

Фонд додаткової заробітної плати містить доплати, 
надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені 
чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням ви-
робничих завдань і функцій. 

Під час перевірки законності встановлення виплат надбавок  
та доплат в першу чергу необхідно з'ясувати: 

 наказ керівника про встановлення надбавки, доплати; 

 підстави для встановлення; 

 не суперечить її розмір законодавству 

Перевірка доплати та надбавки за інтенсивність праці 

 Відповідно до пп. 5 пункту 1 постанови КМУ "Про умови і розміри 
оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, кому-
нальній власності, та об'єднань державних підприємств" від 19 травня 
1999 року № 859 керівникам підприємств, заснованих на державній, 
комунальній власності, об'єднань державних підприємств можуть 
встановлені надбавки за інтенсивність праці у розмірі до 50 % поса-
дового окладу.  
 

 Зверніть увагу: в разі несвоєчасного виконання завдань, погір-
шення якості роботи відповідно до умов контракту надбавки за інтен-
сивність праці та особливий характер роботи можуть скасовуватися 
або їх розмір може бути зменшений.  
 

 На підприємствах небюджетного сектора економіки відповідно 
до додатка 3 до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, 
всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців 
та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями розмір допла-
ти за інтенсивність праці може становити до 12 % тарифної ставки 
(окладу) 
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Рис. 10.27. Ревізія розрахунків за страхуванням 

 

 

 
 

 

Рис. 10.28. Послідовність ревізії розрахунків за страхуванням 

Ревізія розрахунків за страхуванням 

Необхідно звернути увагу на повноту сплати єдиного соціаль-
ного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування – це консолідований страховий внесок, збір якого 
здійснюється до системи загальнообов'язкового державного со-
ціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній 
основі 

Слід з'ясувати, чи дотримуються вимоги закону України "Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове дер-

жавне соціальне страхування" 

Слід відмітити, що контроль за сплатою єдиного соціального 
внеску покладено на Пенсійний фонд, до якого зараховуються 
кошти, тому в разі виявлення порушень з даного питання до про-
ведення ревізії, необхідно залучати представників цього фонду 

Послідовність ревізії розрахунків за страхуванням 

перевірка реєстрації перевіряємого підприємства як платника  
єдиного внеску 

 

перевірка законності ставок, що застосовуються підприємством 
для обчислення внеску 

перевірка правильності розрахунку єдиного внеску 

перевірка повноти сплати внеску 
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10.4. Ревізія розрахунків бюджетної установи з бюджетом  

та державними цільовими фондами за податками та платежами 

 

 

 
 

 

Рис. 10.29. Єдиний соціальний внесок для бюджетної установи 

  

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – це консолідований стра-
ховий внесок, збір якого здійснюється до системи загально-
обов'язкового державного соціального страхування в обов'яз-
ковому порядку та на регулярній основі 

Мета – забезпечення захисту у випадках, передба-
чених законодавством, прав застрахованих осіб 
на отримання страхових виплат (послуг) за діючими 
видами загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування 

Розмір ЄСВ встановлюється щорічно Верховною 
Радою України у відсотках відповідно до класів про-
фесійного ризику виробництва, до яких віднесено 
платників єдиного внеску з урахуванням видів 
їх економічної діяльності 

Встановлюються з урахуванням того, що вони повинні за-
безпечувати застрахованим особам:  

 страхові виплати і соціальні послуги передбачені зако-
нодавством про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування; 

 фінансування заходів, спрямованих на профілактику 
страхових випадків; 

 створення резерву коштів для забезпечення страхових 
виплат та надання послуг застрахованим особам; 

 покриття адміністративних витрат із забезпеченням  
функціонування системи загальнообов’язкового соціального 
страхування 
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Рис. 10.30. Контроль нарахування та сплати єдиного  

соціального внеску 

  

Контроль нарахування та сплати єдиного  
соціального внеску 

перевірити правильність визначення кола осіб, які 
підлягають страхуванню об'єкта оподаткування  

та відповідні ставки 

визначити правильність нарахування, розрахунку 
виплат за єдиним внеском 

встановити своєчасність та повноту  
перерахування сум відрахувань  

до пенсійного фонду 

перевірити правильність відображення сум  
нарахованих відрахувань в обліку та звітності,  

їх узгодженості між собою 
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10.5. Перевірка розрахунків бюджетної установи з дебіторами  

та кредиторами 

 

 
 

 

Рис. 10.31. Мета та завдання перевірки  

дебіторської заборгованості  

Мета перевірки дебіторської заборгованості – встановлення пра-
вильності, законності обліку дебіторської заборгованості, визна-
чення дійсного стану розрахунків підприємства з дебіторами 
та перевірка обґрунтованості зазначених сум дебіторської забор-
гованості 

Головні завдання перевірки дебіторської заборгованості:  

 встановлення реальності дебіторської заборгованості та про-
строченої заборгованості (за якою минув строк позовної давності); 

 перевірка правильності списання заборгованості, строк позов-
ної давності якої минув; 

 перевірка достовірності відображення в обліку дебіторської 
заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалі-
зації; 

 перевірка правильності списання заборгованості; 

 дослідження правильності оформлення і відображення в об-
ліку заборгованості за виданими авансами, претензіями; 

 перевірка наявності і правильності оформлення первинних 
документів, що є підставою для облікових записів за дебіторською 
заборгованістю; 

 перевірка синтетичного й аналітичного обліку дебіторської 
заборгованості, правильне використання рахунків обліку; 

 перевірка правильності розрахунків за дебіторською заборго-
ваністю (оплата коштами, векселями, іншими матеріальними цін-
ностями, застосування бартерних операцій та ін.); 

 правильність оцінювання дебіторської заборгованості, розра-
хунок величини резерву сумнівних боргів; 

 перевірка належної класифікації дебіторської заборгованості 
(на довгострокову і короткострокову) і наявність відповідних необ-
хідних роз'яснень у примітках до фінансової звітності 

Перевірка дебіторської заборгованості 
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Таблиця 10.3 

 

Джерела інформації для проведення перевірки  

дебіторської заборгованості залежно від рахунків відображення [6] 

 

Рахунок Джерела інформації 

36 "Розрахунки з по-

купцями і замов-

никами" 

Накладні, рахунки-фактури, акти прийнятих робіт 

(послуг), податкові накладні, товарно-транспортні 

накладні (ТМ-1), товарні накладні, товарно-транс-

портна накладна, пакувальні листи), платіжні доку-

менти на перерахування сум 

371 "Розрахунки 

за виданими аван-

сами" 

Платіжні документи, в яких міститься посилання  

на укладений договір 

372 "Розрахунки  

з підзвітними осо-

бами" 

Розпорядження керівника про відправлення праців-

ника у відрядження. Список осіб, які мають право 

одержувати кошти в підзвіт на господарські потре-

би, затверджений наказом керівника. Авансовий 

звіт про витрачені суми та додані виправдовуючи 

документи: акт закупівлі, акт на списання представ-

ницьких витрат у межах передбачених норм із до-

даванням відповідних документів на оплату рахун-

ків ресторанів, кафе, готелів тощо, чеки, квитанції, 

рахунки магазинів, готелів, проїзні квитки 

373 "Розрахунки 

за нарахованими 

доходами" 

Рахунки бухгалтерії, ПКО, виписки банку 

374 "Розрахунки 

за претензіями" 

Претензії, акти приймання вантажу, рішення судо-

вих органів, письмові згоди постачальників на пред'-

явлені претензії, виписки установ банку на суми, 

що надійшли в порядку задоволення претензій 

375 "Розрахунки 

за відшкодування 

завданих збитків" 

Протокол засідання інвентаризаційної комісії, наказ 

керівника 
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Рис. 10.32. Етапи проведення перевірки  

дебіторської заборгованості 

  

Етапи проведення перевірки  

дебіторської заборгованості 

Збір загальної інформації про залишки  
дебіторської заборгованості  

 

Визначення методів перевірки,  
аналіз причин заборгованості 

  

Здійснення конкретних процедур щодо перевірки  
дебіторської заборгованості за встановленими критеріями 

 оцінювання; 

 правильність; 

 законність 

 повнота відображення; 

 належність відображення; 

 реальність існування 

 обережність; 

 постійність; 

 відповідність 

Узагальнення виявлених порушень,  
розрахунок штрафних санкцій 
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Рис. 10.33. Основні причини виникнення  

дебіторської заборгованості [8] 

  

заборгованість за товари чи інші матеріальні цінності, від-
вантажені покупцям – така заборгованість виникає у випад-
ку, коли установа відвантажує товари, а від покупців оплата 

не надходить 

заборгованість за підзвітні суми, видані працівнику підпри-
ємства під звіт – така заборгованість виникає у випадку, 
коли працівнику підприємства видаються кошти з каси 

заборгованість за векселями (борговими зобов'язаннями) 
отриманими 

заборгованість за авансами виданими 

заборгованість за виконані роботи і послуги – заборгова-
ність за виконанні роботи і наданні послуги замовниками, 

але не сплачені ними 

Основні причини виникнення дебіторської заборгованості 
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Рис. 10.34. Напрями проведення перевірки дебіторської  

заборгованості за розрахунками з покупцями та замовниками [8] 

 

 

 

 
 

 

Рис. 10.35. Напрями проведення перевірки дебіторської  

заборгованості за розрахунками з бюджетом [8]  

контроль повноти відображення (на всі відвантажені товари, вистав-
лені рахунки і зареєстровані в обліку; зареєстровані всі отримані 

аванси) 

контроль реальності записів (усі виставлені рахунки, які відповіда-
ють відвантаженим товарам; усі виплачені компенсації відповідають 

здійсненим поверненням продукції або визнаним претензіям) 

Напрями проведення перевірки дебіторської заборгованості 
за розрахунками з покупцями та замовниками 

контроль повноти відображення (всі проведені розрахунки з бюджетом 
повністю відображені в обліку, зареєстровані всі отримані аванси) 

контроль реальності записів (усі рахунки, відповідають реальним сумам 
зобов'язань перед бюджетом) 

контроль правильності розрахунків (розрахунки зобов'язань перед  
бюджетом відповідають законодавству, розраховані платежі згідно  

зі встановленими сумами) 

контроль відповідності і своєчасності облікової реєстрації (всі проведені 
розрахунки зареєстровані в бухгалтерському обліку) 

контроль правильності розподілу функціональних обов'язків персоналу, 
зв'язаних з обліком дебіторської заборгованості 

за розрахунками з бюджетом 

  

Напрями проведення перевірки дебіторської заборгованості 
за розрахунками з бюджетом 
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Таблиця 10.4 

 

Джерела інформації при проведенні аудиту кредиторської  

заборгованості в залежності від рахунку відображення [8] 

 

Рахунок Джерела інформації 

50 "Довгострокові  

позики" 

60 "Короткострокові 

позики" 

Виписки банку, акти переоцінки, ВКО, платіжні доручення, 

накладні, розрахунки та довідки бухгалтерії, претензії, біз-

нес-план з реалізації запланованого проекту, кредитні до-

говори між банком та підприємством, установчі документи, 

платіжні доручення, договори застави, договори страху-

вання неповернення кредитів, додаткові угоди до кредит-

них договорів тощо 

51 "Довгострокові  

векселі видані" 

Векселі, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії, акти 

приймання-передачі тощо 

62 "Короткострокові 

векселі видані" 

Векселі, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії, акти 

приймання-передачі тощо 

53 "Довгострокові  

зобов'язання  

з оренди" 

Розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, ви-

писки банку тощо 

54 "Відстрочені  

податкові  

зобов'язання" 

Розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, ви-

писки банку тощо 

63 "Розрахунки  

з постачальниками  

та підрядниками" 

Акти приймання претензії, накладні, виписки банку, довідки 

бухгалтерії, договори купівлі-продажу, рахунок-фактура, 

рахунок, акти приймання робіт, послуг тощо 

64 "Розрахунки  

за податками  

й платежами" 

Розрахунки бухгалтерії, податкові накладні, виписки банку, 

платіжні доручення тощо 

65 "Розрахунки  

за страхуванням" 

Розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки банку, розра-

хунково-платіжні відомості, ВІКО, ОКО, платіжні доручення 

тощо 

66 "Розрахунки  

з оплати праці" 

Розрахунково-платіжні відомості, виписки банку, ВІКО, мар-

шрутні листи, накази по підприємству про прийняття на ро-

боту (про звільнення), листки з обліку кадрів, особові карт-

ки працівників 

68 "Розрахунки  

за іншими операція-

ми" 

Накладні, ВІКО, ОКО, претензії, виписки банку, рахунки-

фактури тощо 

69 "Доходи майбутніх 

періодів" 

Розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки банку, розра-

хунково-платіжні відомості, ВКО, ПКО, платіжні доручення 

тощо 
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Рис. 10.36. Етапи проведення перевірки кредиторської  

заборгованості за розрахунками з постачальниками  

та підрядниками [8] 

  

Визначення крупних кредиторів і складання їх списку 

Напрям запитів на підтвердження заборгованості 

Перевірка повноти і своєчасності оплати рахунків 

Перевірка результатів інвентаризації  
кредиторської заборгованості 

Звірка рахунків, накладних, актів, одержаних від постачальників,  
з даними складського і аналітичного обліку 

Аналіз причин виникнення кредиторської заборгованості 

Етапи проведення перевірки кредиторської заборгованості 
за розрахунками з постачальниками та підрядниками,  

з одержаних авансів, за кредитами банків і претензіями 
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Рис. 10.37. Основні причини виникнення  

кредиторської заборгованості [8]  

заборгованість за товари чи інші матеріальні цінності,  
які були отримані від постачальників 

заборгованість за виконанні роботи та послуги 

зобов'язання з позабюджетних платежів (наприклад, з відрахувань  
на ремонт автомобільних доріг тощо) 

зобов'язання за рахунками з нарахованих дивідендів, з інших виплат 

зобов'язання за рахунками з бюджетом  
(за видами платежів до бюджету) 

зобов'язання із соціального страхування, з пенсійного забезпечення,  
зі страхування майна та з інших видів страхування 

зобов'язання з депонентами та іншими видами оплати праці 

заборгованість за електроенергію, газ, пару, воду тощо 

заборгованість за кредитами банків 

зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів (наприклад, сума 
отриманої оплати від покупців в разі часткової готовності продукції) 

зобов'язання із внутрішніх розрахунків – із засобів у порядку надання 
фінансової допомоги, із централізованих фондів і резервів 

видача векселів постачальникам, підрядчикам як оплата ТМЦ 

заборгованість із нарахованої, але не виплаченої працівникам  
підприємства заробітної плати 

Основні причини виникнення  

кредиторської заборгованості 
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Рис. 10.38. Ревізія розрахункових операцій  

Ревізія розрахункових операцій 

 Інструкція по інвентаризації, затверджена наказом 
Мінфіну України від 11 серпня 1994 року № 69 (№ 90); 

 Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та 
склад витрат на відрядження державних службовців, 
а також інших осіб, що направляються у відрядження 
підприємствами, установами та організаціями, які 
повністю або частково утримуються (фінансуються) 
за рахунок бюджетних коштів"; 

 пп. 140.1.7 ст. 140 Податкового кодексу 

 перевірка законності і доцільності здійснення роз-
рахункових операцій; 

 з'ясування правильності і своєчасності виконання 
договірних зобов'язань перед покупцями і замовни-
ками за виконані роботи і надані послуги; 

 вивчення достовірності і реальності дебіторсько-
кредиторської заборгованості; 

 з'ясування причин виникнення претензій у разі  
матеріального збитку та реальності його відшкоду-
вання; 

 перевірка дотримання встановленого порядку спи-
сання дебіторської заборгованості; 

 перевірка правильності організації і ведення бух-
галтерського обліку розрахунків 

 інвентаризація; 

 вибіркове і суцільне спостереження; 

 службове розслідування; 

 економічний аналіз; 

 дослідження облікової інформації за суттю і зміс-
том; 

 зустрічна перевірка; 

 логічна перевірка 

 

 авансові звіти підзвітних осіб; 

 акти звіряння взаємної заборгованості; 

 договори з постачальниками та підрядниками, 
з покупцями та замовниками; 

 платіжні доручення; 

 акти виконаних робіт, наданих послуг; 

 розрахунково-платіжна відомість та первинні доку-
менти для її складання; 

 прийняті рекламації та претензії тощо 

Основні  

завдання 

Методичні 

прийоми 

Джерела  

інформації  

Нормативно-

правові акти 
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Рис. 10.39. Перевірка розрахунків із підзвітними особами 

  

Ревізуючи операції за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвіт-

ними особами", необхідно перевірити: 

список підзвітних осіб 

дотримання діючого порядку видачі підзвітних сум 
на операційні та адміністративно-господарчі видатки, 

службові відрядження 

своєчасність подання авансових звітів про використання 
підзвітних сум і виконання завдань за службовими 

 відрядженням 

законність і доцільність проведених витрат та правиль-
ність оформлених виправдувальних документів  

та арифметичних підрахунків у них 

правильність бухгалтерської кореспонденції рахунків 
щодо отримання і використання підзвітних сум 

своєчасність повернення невикористаних підзвітних сум 

Перевірка розрахунків із підзвітними особами 
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Рис. 10.40. Контроль розрахунків з постачальниками за товарно-

матеріальні цінності, роботи (послуги)  

Рахунок 63 "Розрахунки  
з постачальниками  

і підрядниками" 

Одночасно перевіря-
ють записи за дебе-

том рахунку 63              
в розрізі постачальни-
ків, порівнюють їх з ви-
писками банку та за-
писами за кредитом 
рахунка 311 "Поточні 
рахунки в національ-

ній валюті" 

Записи в журналі 3  
за кредитом рахун-

ка 63 "Розрахунки  
з постачальниками  

і підрядниками" в роз-
різі постачальників 

порівнюють з сумою 
оприбуткування мате-

ріальних цінностей  
згідно з документами 

У всіх випадках під час ревізії розрахунків із постачальниками і покуп-

цями обов'язково перевіряється дотримання типової кореспонденції 

рахунків бухгалтерського обліку, що дозволяє виявити не тільки помил-

ки у відображенні розрахункових операцій в обліку, але і виявити фак-

ти навмисного спотворення облікових даних із метою приховування 

зловживань 
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Рис. 10.41. Перевірка розрахунків з покупцями і замовниками 

  

Під час ревізії розрахунків з покупцями і замовниками  
перевіряються операції за рахунком 36  

"Розрахунки з покупцями і замовниками" 

Операції за дебетом цього 
рахунку підлягають ретель-
ному вивченню з точки зору 
їх законності, правильності 
відображення кореспонден-
ції рахунків бухгалтерського 

обліку та економічної  
доцільності 

За кредитом рахунку 
36 необхідно дослідити 
суму платежів, які на-

дійшли на рахунки під-
приємства в банківських 

установах та в касу 

Поточну заборгованість покупців і замовників перевіряють, 
застосовуючи документальні методичні прийоми. Водночас 

перевірці підлягають розрахунково-платіжні документи, строк 
оплати яких не настав, документи, вилучені з оплати вна-

слідок відмови платників від оплати 

Особлива увага звертається на правильність ведення аналі-
тичного обліку розрахункових операцій за субрахунком 362 
в частині вартісної оцінки, яка відображається у гривнях 
та валюті, зумовленій договором. 
Позиційним способом стосовно кожного покупця чи замов-
ника і відповідного запису зіставляються дані аналітичного 
обліку з наявними документами, які підтверджують ці запи-
си. У разі виявлення порушень, зловживань з'ясовують при-
чини виникнення та винних осіб 
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Рис. 10.42. Перевірка розрахунків за претензіями та відшкодуванням 

матеріальних збитків  

Під час ревізії розрахунків щодо претензій і відшкодування  
завданих збитків досліджують рух кожної суми на балансових 
рахунках 374 "Розрахунки за претензіями", 375 "Розрахунки  
з відшкодування завданих збитків", 947 "Недостачі і втрати  

від псування цінностей" 

Претензії 

Висунуті до підприємства, 
організації 

Висунуті підприємством, 
організацією 

Журнал обліку претензій, 
пред'явлених  
підприємству 

Журнал обліку претензій, 
пред'явлених  

підприємством 

Під час перевірки мате-
ріалів слід з'ясувати такі 

обставини:  

 наявність всіх докумен-
тів, що підтверджують об-
ґрунтованість претензії; 

 правильність складання 
розрахунку; 

 наявність правових під-
став для визнання чи від-
хилення претензії 

Під час перевірки мате-
ріалів претензії слід з'ясу-

вати такі обставини:  

 наявність всіх докумен-
тів, що підтверджують об-
ґрунтованість претензії; 

 правильність складання 
розрахунку; 

 своєчасність надходжен-
ня відповідей від підпри-
ємств, яким були пред'яв-
лені претензії 

Перевірка розрахунків за претензіями та відшкодуванням 

матеріальних збитків 
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Рис. 10.43. Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей  

Визначення розміру збитків здійснюється відповідно  

до нормативних актів 

Порядок визначення  
розміру збитків від роз-
крадання, нестачі, зни-
щення (псування) мате-

ріальних цінностей,         
затверджений постано-
вою КМУ від 22 січня 

1996 р. № 116 

Закон України "Про визна-
чення розміру збитків, за-

вданих підприємству, уста-
нові, організації розкрадан-
ням, знищенням (псуван-

ням), недостачею або втра-
тою дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння  
та валютних цінностей"  
вiд 06.06.1995 р. № 217 

Суми, стягнуті відповідно до Закону № 217 та Порядку № 116, 
спрямовуються насамперед на відшкодування збитків, завда-

них підприємству, установі або організації, а решта – пере-
раховується до Державного бюджету України 

Розмір збитків = [(Б
в
 – А) × І

інф
 + ПДВ + А

зб
] × 2 + Вп + Вр 

 
Бв    – балансова вартість на момент установлення факту розкрадання, 
нестачі і т. д.; 
А    – амортизаційні відрахування; 
І
інф

  – загальний індекс інфляції; 

Азб  – розмір акцизного податку; 
2     – коефіцієнт підвищення;; 
Вп  – фактичні витрати підприємства для відновлення пошкоджених 
або придбання нових матеріальних цінностей; 

Вр   – фактична вартість робіт із відновлення 
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10.6. Ревізія основних засобів та інших необоротних активів  

бюджетної установи 

 

 
 

Рис. 10.44. Основні завдання ревізії операцій з основними засобами 

 

 
 

Рис. 10.45. Джерела інформації під час ревізії основних засобів  

Основні завдання ревізії операцій  

з основними засобами 

перевірка ефективного їх 
використання та збереження 

контроль правильності  
документального оформ-

лення надходження, пере-
міщення та використання 

перевірка правильності  
нарахування і використання 

амортизації 

контроль своєчасності та повноти віднесення амортизації до витрат 
підприємства 

перевірка правильності  
ведення обліку операцій, 
пов'язаних із реалізацією 
непотрібного та зайвого  

обладнання 

Джерела інформації під час ревізії основних засобів 
 

 акти прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних за-
собів (форма № ОЗ-1); 

 акти прийому-здачі (форма № ОЗ-2); 

 інвентарні картки обліку ОЗ ( № ОЗ-6); 

 описи інвентарних карток (№ ОЗ-7); 

 акти списання основних засобів (форма № ОЗ-3 та № ОЗ-4 – для 
автотранспорту); 

 інвентарні списки основних засобів (форма № ОЗ-9); 

 картки обліку руху основних засобів (форма № ОЗ-8); 

 акти інвентаризації основних засобів; 

 кошториси та плани капітального ремонту основних засобів; 

 журнал 4, відомість 4.1, 4.2, фінансова звітність; 

 наказ про облікову політику 
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Рис. 10.46. Методичні прийоми ревізії операцій  

з основними засобами 

 

 

 
 

Рис. 10.47. Нормативно-правові акти, що регулюють ревізію  

операцій з основними засобами  

Методичні прийоми ревізії операцій  

з основними засобами 

інвентаризація,  
контрольні обміри робіт 

вибіркові, суцільні  
спостереження 

взаємний контроль 
операцій 

перевірка сутності  
та змісту операцій 

зустрічна перевірка 

Нормативно-правові акти, що регулюють ревізію 
операцій з основними засобами 

 

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"; 

 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних акти-
вів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів  
та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 
1994 року № 69 (№ 90); 

 Ст. 144 – 146 Податкового кодексу України; 

 Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових 
форм первинного обліку" (Форми №№ ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9, ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16) № 352 від 29.12.1995 р.; 

 Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних 
засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за ра-
хунок державного або місцевих бюджетів, затверджена наказом Голов-
ного управління Державного казначейства України та Державного ко-
мітету статистики України від 02.12.1997 р. № 125/70 
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Рис. 10.48. Ревізія операцій із надходження основних засобів 

  

Ревізія операцій із надходження основних засобів (ОЗ) 

Мета перевірки обліку надходження ОЗ – підтвердження того, 
що придбані ОЗ були правильно відображені в обліку і являють 
собою вартість реальних об'єктів, введених в експлуатацію 

На цьому етапі ревізії необхідно виконати такі процедури: 

 одержати список (із зазначенням кількості і вартості) придба-
них об'єктів ОЗ; 

 звірити отримані результати з даними оборотів за дебетом 
рахунка 10 "Основні засоби"; 

 перевірити первинні документи і фізичну наявність нових при-
дбаних об'єктів; 

 визначити, що вартість об'єктів ОЗ, введених в експлуатацію 
належним чином відображена на рахунках бухгалтерського обліку 

Приступаючи до ревізії надходження ОЗ, варто провести вибірко-
ву перевірку первинних облікових документів із погляду оформ-
лення їх відповідно до встановлених правил. Проводячи ревізію, 
необхідно взяти до уваги, що облік ОЗ ведеться на рахунку 10 
"Основні засоби" за первісною вартістю 

Особливу увагу слід приділити перевірці операцій з оприбутку-
вання безоплатно одержаних ОЗ. 

Ревізор перевіряє:  

 наявність згоди перевіряє мого підприємства на одержання 
таких об'єктів ОЗ;  

 економічну доцільність переміщення (це додаткові витрати  
з демонтажу, транспортування);  

 тривалість процесу передачі і ведення їх в експлуатацію   
на новому місці;  

 відображення витрат з доставки 
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Рис. 10.49. Ревізія операцій із вибуття основних засобів 

  

Ревізія операцій із вибуття основних засобів 

Мета перевірки операцій, пов'язаних із вибуттям ОЗ – 
встановлення того, що первісна вартість і сума накопиченої 
амортизації повністю і належним чином списані з рахунків 
обліку, а фінансові результати (прибуток чи збиток), що утво-
рилися в результаті цих операцій, правильно відображені         
на рахунках 7 та 9 класів 

Одержати список об'єктів ОЗ, що вибули протягом звітного 
періоду, із зазначенням первісної вартості і суми накопиченої 
амортизації на день вибуття, причин вибуття, продажної ціни, 
фінансового результату від операції 

Звірити дані отриманої інформації з даними за кредитом ра-
хунка 10 "Основні засоби" дебету рахунка 131 "Знос основних 
засобів", даними рахунків 972 "Собівартість реалізованих не-
оборотних активів" та 742 "Дохід від реалізації необоротних 
активів" 

Проаналізувати по кожній операції вибуття (при значних обся-
гах вибірково) правильність списання ОЗ і визначення фінан-
сового результату 

Перевірити наявність відповідного дозволу на операції з вибуття 
ОЗ та їхнє документальне оформлення 

У ході перевірки вибуття ОЗ установлюється причина списання, 
доцільність і законність операції 
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Рис. 10.50. Перевірка витрат на ремонт основних засобів 

  

Перевірка витрат на ремонт основних засобів 

Ремонт – комплекс заходів, спрямованих на віднов-
лення або підтримку працездатності ОЗ, а також віднов-
лення виробничих ресурсів та їхніх складових 

інших операційних витрат за ОЗ соціально-
культурного призначення 

Під час перевірки операцій, пов'язаних із ремонтом ОЗ 
необхідно враховувати, що вся сума витрат на ремонт 
ОЗ відноситься на витрати звітного періоду.  

Відповідно до П(с)БО 16 "Витрати" витрати на ремонт 
ОС належать до складу: 

 

загальновиробничих витрат за ОЗ, які використо-
вуються безпосередньо у процесі виробництва 

адміністративних витрат за ОЗ загальногоспо-
дарського значення 

витрат на збут за ОЗ, які пов'язані зі збутом  
продукції 
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Рис. 10.51. Перевірка правильності нарахування  

амортизаційних відрахувань 

  

Перевірка правильності нарахування  

амортизаційних відрахувань 

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується 
протягом строку корисного використання (експлуатації) 
об'єкта, установленого платником податку, але не менше 
мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 
145.1 статті 145 Податкового Кодексу, помісячно, почи-
наючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта 
основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період 
його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнан-
ня, консервації та інших видів поліпшення та консервації 

На етапі проведення ревізії правильності нараху-
вання амортизації і зносу ОЗ здійснюється: 

 

 перевірка дотримання положень облікової політики під-
приємства щодо амортизації основних засобів; 

 перевірка правильності віднесення об'єктів амортиза-
ційних відрахувань до тієї чи іншої групи основних засо-
бів; 

 перевірка розрахунків сум щомісячних амортизаційних 
відрахувань; 

 перевірка своєчасності і правильності їхнього відобра-
ження в обліку 
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Рис. 10.52. Перевірка операцій із нематеріальними активами 
  

  

Мета ревізії нематеріальних активів – встановлення 
відповідності застосовуваної підприємством методики обліку 
нематеріальних активів вимогам нормативних актів 

Перевірка операцій із нематеріальними активами 

Під час ревізії необхідно керуватися вимогами П(с)БО 
№ 8 "Нематеріальні активи", затвердженого Наказом 
МФУ від 18.10.1999 р. № 242 

Ревізор повинен послідовно перевірити: 
 

 документальне оформлення факту наявності об'єктів 
нематеріальних активів і правильне відображення їх пер-
винної балансової вартості; 

 організацію аналітичного і синтетичного обліку немате-
ріальних активів: відомість та журнал обліку нематеріаль-
них активів за дебетом і кредитом рахунка 12 "Немате-
ріальні активи", розрахунок зносу нематеріальних активів; 

 правильність списання об'єктів нематеріальних активів 
з балансу підприємства; 

 відповідність даних синтетичного і аналітичного видів 
обліку нематеріальних активів і їх зносу записам у Голов-
ній книзі та балансі 
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Рис. 10.53. Основні завдання ревізії операцій  

із товарно-матеріальними цінностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.54. Джерела інформації під час ревізії  

матеріальних цінностей  

Основні завдання ревізії операцій  
з товарно-матеріальними цінностями 

перевірка правильності і своєчасності оформлення 
операцій, пов'язаних із надходженням  

і використанням матеріальних цінностей 

перевірка збереження матеріальних цінностей  
за місцями зберігання 

перевірка використання і дотримання встановлених 
норм витрачання матеріалів у процесі  

виробництва 

перевірка стану аналітичного обліку матеріалів 

Джерела інформації під час ревізії матеріальних цінностей: 
 

 договори, укладені між підприємством-постачальником і підприємством-
споживачем, а також замовлення і специфікації, обумовлені з постачаль-
ником; 

 норми витрат матеріальних цінностей; 

 первинні документи по обліку матеріальних цінностей (прибуткові ор-
дери за ф. М-4, журнал обліку вантажів, що надійшли за ф. М-1, лімітно-
забірна карта за ф. М-8, акт про прийняття матеріалів за ф. М-7 та ін.); 

 інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, розрахунки природних 
втрат; 

 книги складського обліку та обліку придбання та продажу товарів; 

 Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів, розділ III Журналу 5 
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Рис. 10.55. Напрями ревізії операцій із товарно-матеріальними  

цінностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.56. Нормативно-правові акти, що регулюють  

ревізію товарно-матеріальних цінностей  

Напрями ревізії операцій із товарно-матеріальними 
цінностями 

перевірка збереження матеріальних цінностей 

перевірка раціонального використання  
та нормування ТМЦ 

перевірка стан обліку матеріальних цінностей 

перевірка МШП, законності їх використання 

Нормативно-правові акти, що регулюють ревізію  
товарно-матеріальних цінностей 

 

 ПСБО 9 "Запаси"; 

 Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розра-
хунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 року 
№ 69 (№ 90); 

 Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищен-
ня (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ 
від 22 січня 1996 р. № 116; 

 Закон України "Про визначення розміру збитків, завданих підприєм-
ству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недо-
стачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та ва-
лютних цінностей" вiд 06.06.1995 р. № 217 
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Рис. 10.57. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей,  

сировини та готової промислової продукції 

  

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей,  
сировини та готової промислової продукції 

Під час ревізії необхідно перевірити періодичність 
проведення інвентаризацій згідно з вимогами чинно-
го законодавства та ініціювати перед керівником під-
приємства проведення інвентаризації під час ревізії 

Інвентаризація ТМЦ, сировини та готової промис-
лової продукції, проводиться в місцях їх зберігання 
та розміщення здебільшого вибірковим способом 

У ході інвентаризації продуктів харчування на про-
довольчому складі та харчоблоці підприємства 
(установи) необхідно перевірити дотримання кін-
цевого терміну споживання продуктів харчування, 
наявність сертифікатів відповідності 

Суми нестач матеріальних цінностей понад норми 
природних втрат, а також втрати від псування ціннос-
тей, крадіжок, знищення, за якими встановлено винні 
особи, списуються з балансу з віднесенням сум кра-
діжок на рахунок винних осіб з метою відшкодування 
завданих збитків 
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Рис. 10.58. Ревізія збереження матеріальних цінностей,  

стану складського господарства 

  

Ревізія збереження матеріальних цінностей,  

стану складського господарства 

Ревізію збереження матеріальних цінностей роз-
починають з обстеження складських приміщень 
та місць їх збереження. Під час обстеження вста-
новлюється ступінь забезпеченості підприємства 
необхідними складськими приміщеннями і відповід-
ність їх вимогам щодо забезпечення повного збе-
реження матеріальних цінностей 

Перевіряються питання: 
 

 дотримання порядку оформлення і реєстрації 
пропусків працівниками служби охорони; 

 вивезення матеріальних цінностей за пропусками, 
підписаними особами, які не мають права підпису,   
та матеріальних цінностей без пропусків, за усними      
розпорядженнями чи за записками, за одними і тими 
самими пропусками повторно тощо; 

 підбору працівників на посади, пов'язані з мате-
ріальною відповідальністю, та своєчасність укла-
дення з ними письмових договорів про матеріальну 
відповідальність 

За результатами перевірки збереження матеріаль-
них цінностей і стану складського господарства реві-
зору слід визначитись в необхідності проведення ви-
біркової, а в окремих випадках, суцільної інвентари-
зації в цілому по складу чи в окремих матеріально-
відповідальних осіб 
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Рис. 10.59. Перевірка надходження й оприбуткування  

матеріальних цінностей 

  

  

Ревізію операцій щодо надходження матеріальних цін-
ностей від постачальників рекомендується розпочинати  
з вивчення договорів поставки та перевірити повноту 
і своєчасність їх оприбуткування на склади підприємства 

Перевірка надходження й оприбуткування  
матеріальних цінностей 

Надходження й оприбуткування матеріальних цінностей 
перевіряються за журналом оперативного обліку надход-
ження вантажів, який ведеться на підприємстві, та Журна-
лом 5, платіжними вимогами, специфікаціями, транспортни-
ми накладними, прибутковими документами та виписками 
установ банку 

У процесі ревізії операцій, пов'язаних з матеріальними 
цінностями, зі складів підприємства цехам основного ви-
робництва, іншим структурним підрозділам необхідно 
встановити законність, своєчасність, правильність офор-
млення операцій 
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Рис. 10.60. Перевірка використання сировини і матеріалів 

у виробництві 

  

Початок ревізії 

перевірити правильність 
розрахунків 

перевірити правильність 
застосування норм витрат 

сировини 

перевірити правильність 
основних і допоміжних  
матеріалів за діючими  

методами 

перевірити відповідність 
галузевим нормативам 

Під час  
проведення ревізії 

на підставі даних звітності,  
в розрізі окремих цехів та 
звітів цехів про виробничу 
діяльність, виробничих зві-
тів цехів про витрату сиро-
вини і матеріалів на вироб-
ництво необхідно вивчити 
ефективність фактичного 
використання матеріаль-
них цінностей та сировини 
на виробництві порівняно 
з плановими і нормативни-
ми показниками в цілому 
по підприємству 

Перевірка використання сировини і матеріалів 
у виробництві 
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Рис. 10.61. Особливості перевірки малоцінних  

швидкозношуваних предметів 

  

Особливості перевірки малоцінних  

швидкозношуваних предметів 

У процесі ревізії операцій із малоцінними і швидкозношу-
ваними предметами (МШП) на рахунку 22, за яким ведеться 
їх облік за видами предметів, необхідно встановити: 

 правильність організованого ведення обліку надходження 
та витрачання МШП; 

 закріплення МШП за матеріально-відповідальними осо-
бами; 

 дотримання норм видачі інструментів, інвентарю і спец-
одягу на виробництво; 

 правильність і своєчасність оформлення документів на пе-
редачу МШП в експлуатацію, на вибуття із експлуатації пред-
метів, які прийшли в непридатність і через інші причини (по-
ломки, достроковий знос, крадіжки тощо); 

 своєчасність проведення інвентаризації МШП в установ-
леному порядку в разі зміни матеріально-відповідальної особи, 
а також в інші терміни, встановлені діючою інструкцією 

Вибірковим методом перевіряються також операції з списання 
непридатних до використання в експлуатації МШП. Для цього 
слід перевірити своєчасність і правильність оформлення 
актів на списання (склад комісії, термін користування, вар-
тість, причини вибуття МШП, сума, яка підлягає відшкодуванню 
винними особами, кількість і сума отриманих і оприбуткованих 
вторинних матеріалів 
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10.7. Ревізія запасів бюджетної установи 

 

 

 
 

 

Рис. 10. 62. Мета та завдання ревізії запасів бюджетної установи  

Мета ревізії запасів бюджетної установи – встановлення правильності 
обліку запасів та контроль фактичної наявності запасів в установі 

Основні завдання ревізії запасів бюджетної установи 

перевірити правильність визнання запасів активами суб'єкта господарювання 

перевірити, чи відповідають чинному законодавству методи оцінювання та облі-
ку виробничих запасів в обліковій політиці підприємства, та встановити на скіль-
ки вибір суб'єкта господарювання є оптимальним 

встановити, чи дотримується підприємство прийнятих методів оцінювання            
та обліку виробничих запасів 

перевірити й оцінити стан внутрішнього контролю та системи обліку вироб-
ничих запасів 

перевірити, чи здійснюється контроль за збереженням виробничих запасів         
у місцях їх зберігання та на всіх етапах їх руху 

встановити, чи здійснюється контроль за використанням виробничих запасів 
у виробництві 

встановити, чи своєчасно виявляються залишки виробничих запасів, непотрібні 
для підприємства, з метою їх реалізації чи обміну 

перевірити, чи правильно та своєчасно здійснюється документальне відобра-
ження операцій, і чи забезпечуються достовірною інформацією користувач        
інформації із заготівлі, надходження, відпускання та використання виробничих 
запасів 

перевірити, чи правильно та своєчасно здійснені господарські операції з ви-
робничими запасами відображаються в бухгалтерському обліку та фінансо-
вій звітності 

встановити, чи немає на підприємстві протизаконних дій, пов'язаних із рухом 
виробничих запасів, суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку 
та звітності 
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Рис. 10.63. Джерела інформації ревізії запасів бюджетної установи  

Джерела інформації ревізії запасів бюджетної установи 

внутрішні нормативні та загальні документи клієнта 

політику клієнта щодо обліку виробничих запасів 

договори з матеріально відповідальними особами 

договори з контрагентами 

документацію суб'єктів внутрішнього контролю з питань контролю 
за раціональним використанням та збереженням виробничих 

запасів 

інші документи, що відображають факти господарської діяль-
ності, пов'язані з придбанням та списанням виробничих запасів 

первинні документи та регістри обліку по рахунках, призначених 
для ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів 

регістри зведеного синтетичного обліку, оперативну, статистичну 
та фінансову звітність 

місця зберігання виробничих запасів, включаючи ваговимірні 
пристрої 

технологічний процес виробництва, а саме – інформаційні потоки 
сировини і матеріалів від складу матеріалів до складу готової 

продукції, тобто проходження матеріалів від однієї стадії  
виробництва до іншої, перетворення на готову продукцію 
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Рис. 10.64. Об'єкти ревізії запасів бюджетної установи  

Об'єкти ревізії запасів бюджетної установи 

кількісне та якісне приймання запасів від постачальників, а також під час 
внутрішнього переміщення між цехами, матеріально відповідальними 
особами, складами та виробництвом. Водночас досліджується: повнота 
оприбуткування запасів за даними бухгалтерського обліку; їх відповідність 
за кількістю та якістю за даними супровідних приймальних документів         
і складених матеріально відповідальними особами, а також повнота опри-
буткування запасів, які надійшли без супровідних документів 

брак та пошкодження запасів – досліджуються причини, які зумовили ви-
никнення негативних явищ, розмір невиробничих витрат, встановлюються 
особи, винні в завданні збитків 

умови зберігання запасів і закріплення матеріальної відповідальності. До-
сліджується, чи відповідає стан складського приміщення вимогам збері-
гання запасів (наявність вагів та час їх клеймування, полиць, шаф, кон-
тейнерів, протипожежного обладнання). Закріплення матеріальної відпо-
відальності перевіряється за даними договорів про матеріальну відпові-
дальність, укладених між адміністрацією підприємства та працівниками 

нестача цінностей та збитки, виявлені при інвентаризації, їх обґрунтова-
ність і відповідальні особи – узагальнюється дослідження інших об'єктів, 
де виявлено збитки, перевіряється, чи підтверджується її розмір даними 
бухгалтерського обліку та іншими зібраними доказами, наскільки прави-
льно встановлено матеріальну відповідальність конкретних працівників     
і розмір її відшкодування 

норми витрат сировини і матеріалів на виробництво та їх дотримання – 
перевіряється обґрунтованість норм та їх застосування в лімітно-забірних 
картках і відомостях на витрачання матеріалів 

облік та звітність вивчаються стосовно достовірності даних щодо залишків 
та руху виробничих запасів, відображених у них 

первинна документація з обліку запасів досліджується щодо достовір-
ності відображених у ній господарських операцій 

примітки до фінансової звітності. Досліджується інформація про методи 
оцінювання запасів; балансову (облікову) вартість запасів за окремими 
класифікаційними групами; балансову (облікову) вартість запасів, відо-
бражених за чистою вартістю реалізації; балансову (облікову) вартість 
запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу; суму збільшення 
чистої вартості реалізації, за якою проведене оцінювання запасів від-
повідно до п. 28 П(с)БО 9 
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10.8. Перевірка фінансової звітності бюджетної установи 

 

 

 
 

 

Рис. 10.65. Мета та завдання перевірка фінансової звітності  

бюджетної установи   

Мета перевірки фінансової звітності бюджетної установи – 
встановлення правильності складання фінансової звітності, 
підтвердження даних, відображених в ній, дотримання строків 
подання та порядку складання за формальними ознаками 

Завдання перевірка фінансової звітності  
бюджетної установи  

перевірка правильності заповнення адресної частини 

визначення виду діяльності установи (необхідне для 
правильного розмежування доходів і витрат за основ-
ною та іншою діяльністю) 

перевірка показників форм фінансової звітності 

перевірка правильності заповнення звітності за фор-
мою: наявність усіх передбачених показників, відсут-
ність підчисток і виправлень 

рахункова перевірка, тобто зіставлення і перевірка     
взаємозв'язку показників, відображених у різноманітних 
формах бухгалтерської звітності та логічний аналіз          
показників звітності 

встановлення суттєвості виявлених відхилень у показ-
никах фінансової звітності 
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Рис. 10.66. Етапи перевірка фінансової звітності  

бюджетної установи   

Етапи перевірки фінансової звітності бюджетної установи 

І етап. Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку 

VІ етап. Перевірка реальності дебіторської і кредиторської заборгованості, 
своєчасності і повноти проведення інвентаризацій розрахунків, підстав для 
списання з балансів дебіторської і кредиторської заборгованості, вжиття за-
ходів до осіб, винних у простроченні термінів позовної давності дебіторської 
заборгованості 

ІІ етап. Ознайомлення з послідовністю відображення на рахунках бухгал-
терського обліку основних господарських операцій і порівняння із встанов-
леною методологією облікових операцій 

V етап. Перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризацій, пра-
вильності визначення розмірів збитків від недостач, розкрадань, знищення 
(псування) майна 

ІІІ етап. Перевірка правильності, своєчасності і повноти відображення  
на рахунках бухгалтерського обліку здійснених господарських операцій   
(за кожним питанням ревізії чи перевірки) шляхом звіряння між даними ана-
літичного і синтетичного обліку (за даними меморіальних ордерів, головної 
книги та фінансової звітності): вступних залишків (сальдо), оборотів і вихід-
них залишків (сальдо) 

ІV етап. Звіряння між узагальненими даними книги "Журнал-головна" та по-
казниками фінансової звітності 

організаційною формою ведення бухгалтерського обліку 

формою бухгалтерського обліку як певною системою регістрів обліку, 
порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них із дотри-
манням встановлених єдиних засад і з урахуванням особливостей         
діяльності і технології опрацювання облікових даних в установі; систе-
мою рахунків і регістрів аналітичного обліку 

системою і формами внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, 
звітності і контролю господарських операцій; колом працівників, яким від-
повідним чином надано право підписання бухгалтерських документів; 
правилами документообігу і технологією оброблення облікової інформації 

положенням про бухгалтерію (бухгалтерську службу), посадовими обо-
в'язками кожного працівника бухгалтерії 

заходами щодо забезпечення збереження опрацьованих бухгалтерією 
документів і запобігання несанкціонованому внесенню змін до них 
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Запитання для самодіагностики 

 

1. Дайте визначення кошторису бюджетної установи. 

2. Вкажіть на взаємозв'язок кошторису із планом асигнувань. 

3. Перелічіть завдання ревізії касових операцій. 

4. Які джерела інформації під час ревізії банківських операцій. 

5. Які законодавчі акти регулюють оплату праці в бюджетних установах? 

6. За якими напрямами проводиться ревізія дебіторської заборгованості? 

7. Перелічіть завдання ревізії кредиторської заборгованості. 

8. Дайте визначення запасом бюджетної установи. 

9. Назвіть основні завдання перевірки фінансової звітності установи. 

10. Назвіть складові частини кошторису бюджетної установи. 

11. Дайте визначення плану асигнувань загального фонду державного 

бюджету. 

12. Дайте визначення плану спеціального фонду державного бюджету. 

13. Дайте визначення плану використання бюджетних коштів. 

14. Дайте визначення розпорядників бюджетних коштів. 

15. Назвіть порядок розгляду і затвердження кошторисів бюджетних 

установ. 

16. Назвіть мету перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

в бюджетних установах. 

17. Назвіть об'єкти перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

18. Назвіть порядок перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 
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11. Узагальнення результатів ревізії бюджетної установи 
 

 
 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що фо-

рмується 

Знання Уміння Комунікація 

Автономність, 

відповідаль-

ність 

Здатність уза-

гальнювати ре-

зультати реві-

зії бюджетної 

установи 

Знання змісту 

документуван-

ня контрольних 

заходів та ви-

мог до оформ-

лення резуль-

татів ревізії 

Уміння оформ-

ляти результа-

ти ревізії 

Донесення до ві-

дома керівництва 

підконтрольних об'-

єктів змісту знай-

дених порушень 

Відповідальність 

за зміст та струк-

туру узагальню-

ючих докумен-

тів 

Знання поряд-

ку формуван-

ня справ за ре-

зультатами ре-

візій та їх реа-

лізації 

Уміння форму-

вати справи за 

результатами 

ревізії та реалі-

зовувати їх ре-

зультати 

Донесення до ві-

дома керівництва 

розміру необхідно-

го відшкодування 

штрафних санкцій 

Відповідальність 

за розрахунок та 

відшкодування 

штрафних санк-

цій 

Ключові терміни: акт ревізії, бюджетне правопорушення, про-

токол про бюджетне правопорушення, фінансові санкції, фор-

мування справ за матеріалами закінчених ревізій 

Метою цієї теми є розгляд порядку узагальнення результатів 

ревізії бюджетної установи 

 

11.1. Документування контрольних заходів та їх резуль-

татів. 

11.2. Вимоги до оформлення результатів ревізії. 

11.3. Форми реалізації результатів ревізії та контроль  

їх виконання 
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11.1. Документування контрольних заходів та їх результатів 

 
 

 
 

Рис. 11.1. Мета, предмет та узагальнюючі документи щодо  

контрольних заходів та їх результатів   

Метою документування контрольних заходів та їх результа-
тів є надання власникові та іншим визначеним законодавством 
користувачам, в тому числі ініціаторам контрольних заходів, 
суттєвої, повної й обґрунтованої інформації про стан збережен-
ня і використання коштів, цінних паперів, матеріальних ціннос-
тей та нематеріальних активів, ведення бухгалтерського обліку         
і складання фінансової звітності, а також про обставини допу-
щення, встановлення та розміри фінансових порушень 

Предметом документування контрольних заходів та їх ре-
зультатів є фіксація за встановленими правилами на папе-
рових носіях господарських операцій, проведених об'єктами 
контролю з порушеннями законодавства з фінансових питань, 
і контрольних заходів, якими їх було встановлено 

Проміжні  
(ті, що узагальнюють 

окремі контрольні заходи) 

Підсумкові  
(ті, що відображають ре-

зультати проведеної ревізії 
в цілому) 

Проміжні узагальнюючі документи класифікуються залежно 
від контрольних заходів, що застосовуються під час ревізії.  
На основі проміжних узагальнюючих документів складаються 
підсумкові узагальнюючі документи. Це, насамперед, акт реві-
зії, протокол про бюджетні правопорушення, а також додатки 
до них: розрахунки, схеми, проміжні акти ревізії, акти обсте-
жень, довідки, записки, графіки тощо 

Узагальнюючі документи 
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Рис. 11.2. Склад акту ревізії  

Акт ревізії – це двосторонній документ, у якому знаходять ві-
дображення наслідки ревізії фінансово-господарської діяль-
ності підприємств, установ, організацій, а також роботи фінан-
сових органів щодо складання і виконання бюджету, наведено 
перелік фактів виявлених порушень і додаткових резервів  
збільшення доходів та скорочення витрат 

Склад акту ревізії 

Вступна частина Констатуюча частина 

У вступній частині зазнача-
ються: підстава для прове-
дення ревізії, тема ревізії, 
повна назва об'єкта конт-
ролю, його місцезнаходжен-
ня, відомості про організа-
ційно-правову форму та фор-
му власності, дати початку  
і закінчення ревізії, період, 
який підлягав ревізії, пере-
лік посадових осіб служби 
та залучених спеціалістів, 
що проводили ревізію, пере-
лік посадових осіб, які від-
повідали за фінансово-гос-
подарську діяльність об'єкта 
контролю у період, що під-
лягав ревізії 

У констатуючій частині на-
водиться інформація про ре-
зультати ревізії в розрізі 
кожного питання програми 
із зазначенням, за який пе-
ріод, яким способом (вибір-
ковим, суцільним) та за яки-
ми документами перевірено 
ці питання, а також висно-
вок про наявність або від-
сутність порушень законо-
давства 
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Рис. 11.3. Завершальна стадія ревізії 

  

Завершальна стадія ревізії 

Групування і синтезування виявлених недоліків  
в хронологічній послідовності 

Обговорення результатів ревізії в трудовому колективі 

Ухвалення рішень за результатами ревізії 

Систематизація порушень законодавчих актів і норматив-
но-правових документів у господарській діяльності 

за економічним змістом і за місцями виконання 

Розробка проекту профілактичних заходів щодо запобігання 
виявлених недоліків у подальшій діяльності підприємства 

Узагальнення і викладення результатів ревізії в акті ревізії 

Контроль за виконанням ухвалених рішень 
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11.2. Вимоги до оформлення результатів ревізії 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.4. Зразок титульного аркуша справи  

за результатами ревізії  

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

 

(найменування управління) 

 

(найменування відділу) 

 

СПРАВА № ____  

том ____ 

 

 

(найменування ревізії) 

 

Виконавець: _____________________ 

 

ПОЧАТОК____________             ЗАКІНЧЕННЯ ___________ 

20___ рік 

Формування справ – це систематизація виконаних документів, 
що стосуються окремої ревізії, і оформлення їх в одну справу            
(у спеціальний швидкозшивач з титульним аркушем встановле-
ного зразка на форматі А4) 
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕВІЗІЇ (ПЕРЕВІРКИ) № 

 
Ревізія (перевірка) в складі комплексної ревізії району                   (1 –  так, 0 – ні) 

Ревізія/перевірка                  Закрита                 Рік                Місяць                  
                                          (1 – ревізія, 2 – перевірка)    (1 – так, 0 – ні)           Відділ 

Підстава на проведення                 Тема ревізії (перевірки)                  № і дата листа 
              (Згідно з довідником)                                                (Згідно з довідником)  

Термін проведення ревізії, перевірки                                 

ревізований період 

з                          по                              з                        по   

 

Тривалість ревізії (перевірки) 

Застосовано фінансові санкції (згідно з вимогами БК) 
  

Відношення керівника до держслужби            

Чи виявлено порушень з ознаками     

корупційних дій                                                                               (1 – так, 0 – ні) 

 

 

Рис. 11.5. Зразок інформаційної карти про результати ревізії,  

перевірки 

 

  

Не пізніше 3-х робочих днів після підписання акту ревізії наявні 
документи формуються у справу, яка поповнюється необхідними 
для реалізації матеріалів ревізії документами в міру їх складання 
(надходження).  

Справа вважається сформованою в день підписання керівною 
особою контрольно-ревізійного підрозділу складеної інформаційної 
карти про результати ревізії 



227 

 
 

 

Рис. 11.6. Послідовність формування справ за матеріалами  

закінчених ревізії  

Листування з підприємством, установою чи організацією, що ревізувалась 
про виконання наданих пропозицій або обов'язкових вимог щодо усунення 
виявлених порушень та недоліків у роботі; протоколи нарад; плани заходів; 
накази з розгляду матеріалів ревізії на об'єктах, що ревізувались 

Копії рішень відповідних органів про застосування фінансових санкцій згід-
но з вимогами Бюджетного кодексу, документів про ініціювання зазначених 
санкцій органами ДАСУ, платіжних доручень про перерахування коштів  
у бюджет, квитанцій про оплату адмінштрафів та протоколів і постанов про 
їх накладення, документів про відшкодування (поновлення) виявлених збитків 

Листи Верховній Раді України, Секретаріату Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерству фінансів, іншим органам виконавчої влади 
та самоврядування, правоохоронним органам 

Контрольний лист, за допомогою якого керівник відділу контролює якість 
проведення контрольного заходу (ревізії), дотримання встановлених термі-
нів його проведення, своєчасність реалізації матеріалів, тобто здійснює 
контроль за ходом виконання ревізії 

Направлення на проведення ревізії 

Листи, доручення, постанови правоохоронних органів та органів влади (або 
завірені належним чином копії), на підставі яких проведено ревізію 

Програма ревізії та Робочий план ревізії 

Висновок керівника ревізійної групи щодо зауважень або заперечень до акту 
ревізії, матеріали завершених ревізій, після підписання акту керівництвом 
об'єкта контролю та його реєстрації, протягом 3-х робочих днів розгляда-
ються та ухвалюються начальниками галузевих відділів ДАСУ або особами, 
що їх заміщують, які готують висновки на них та погоджують їх з начальни-
ком або заступником начальника ДАСУ відповідно до розподілу обов'язків 

Пояснення, зауваження або заперечення до акту ревізії керівника суб'єкта 
господарювання, який підлягав контролю 

Акт ревізії, додатки (додаткова документація, складена за результатами 
ревізії) до акту ревізії в порядку посилання на них 

Спочатку розміщуються внутрішній опис справи та інформаційна карта про 
результати ревізії 
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ВНУТРІШНІЙ ОПИС  

документів справи № ________ 

 

№ 

з/п 

Індекс 

документа 

Дата 

документа 

Заголовок 

документа 

Номери 

аркушів справи 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Разом _____________________________________________  документів 

(цифрами і літерами) 

 

 

Кількість аркушів внутрішнього опису  ___________________________ 

                                                                     (цифрами і літерами) 

 

Посада особи, 

яка склала внутрішній  

опис документів справи                Підпис                  Розшифровка підпису 

Дата 

 

Рис. 11.7. Зразок внутрішнього опису документів справи 

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ АРКУШ 

_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ 

Погодження до передачі акта (до-

відки) на підпис керівнику об'єкта 

контролю 

 

Погодження акта (довідки) до пе-

редачі на підпис керівнику об'єкта 

контролю за винятком 

 

 

Рис. 11.8. Зразок контрольного аркуша  
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Погоджено: 

Начальник, (заступник) начальника 

ДАСУ в Харківській області 

____________   __________ 
         (підпис)               ( П. І. Б.) 

"___" ___________ 20__ року 

 

ВИСНОВОК 

 

до матеріалів ревізії 

_____________________________________________________________

__________ в ___________________________________________  

за період з ________ по ________. 

акт ревізії від "___" ______ 20__ року № ________ 

 

І. Зауваження щодо якості матеріалів ревізії (перевірки), дотримання тер-

мінів її проведення: 

____________________________________________________________ 

 

ІІ. Рекомендації щодо усунення недоліків з якості матеріалів ревізії: 

____________________________________________________________ 

 

ІІІ. Завдання щодо реалізації ревізійних матеріалів: 

____________________________________________________________ 

 

 

Керівник галузевого підрозділу ДАСУ ___________          _____________ 
                                                                      (підпис)                            ( П. І. Б.) 

З висновком ознайомлений: 

"___" ___________ 20___ р.  _______________              _____________ 
                                                                      (підпис)                                        ( П. І. Б.) 

ІV. Рекомендації та завдання щодо реалізації ревізійних матеріалів ви-

конано. 

 

Матеріали прийнято "___" _________ 20___ року 

 

Керівник галузевого підрозділу ДАСУ ____________         ____________ 
                                                                                    (підпис)                         ( П. І. Б.) 

 

 

Рис. 11.9. Зразок висновку до матеріалів ревізії  
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Таблиця 11.1 
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Таблиця 11.2 

 

Зразок Журналу реєстрації актів ревізій, довідок зустрічних звірок, 

аудиторських звітів 
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11.3. Форми реалізації результатів ревізії  

та контроль їх виконання 

 

 

 
 

 

Рис. 11.10. Реалізація результатів ревізії та контроль їх виконання 

  

За результатами проведеної ревізії у межах наданих прав 

органи служби вживають заходів для забезпечення: 

притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріаль-
ної відповідальності винних у допущенні порушень працівників 
об'єктів контролю 

звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявле-
них ревізією порушень законодавства з питань збереження і ви-
користання активів, а також стягнення у дохід держави коштів, 
одержаних за незаконними договорами, без встановлених зако-
ном підстав або з порушенням вимог законодавства 

застосування заходів впливу за порушення бюджетного законо-
давства 

Протокол про бюджетне правопорушення – це документ, 
яким засвідчується факт недотримання учасниками бюджетного 
процесу установленого Бюджетним кодексом України та іншими 
нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, 
затвердження, унесення змін, виконання бюджету чи звіту про 
виконання бюджету 
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Рис. 11.11. Складові механізму усунення бюджетних порушень  

 

 

 

Запитання для самодіагностики 

 

1. Дайте визначення акту ревізії. 

2. Які вимоги до його складання і яким законодавчим актом вони 

встановлені? 

3. В якій кількості екземплярів складається акт ревізії? 

4. Чи може керівник підконтрольного об'єкта відмовитись від під-

писання акту ревізії? 

фінансові санкції є засобом покарання за бюджетне правопорушення 
юридичної особи і стимулом для забезпечення усунення його наслідків 

в окремих випадках за одне і те саме бюджетне правопорушення може 
бути застосовано одночасно кілька фінансових санкцій 

передача ревізійних матеріалів на розгляд до правоохоронних органів 
не є перешкодою для застосування до порушника бюджетного законо-
давства – юридичної особи фінансових санкцій 

за одним актом ревізії, яким задокументовано порушення з питань 
складання і виконання бюджетів різних рівнів, може бути ухвалено кіль-
ка рішень щодо застосування фінансових санкцій (за кожним бюджетом 
окремо) 

фінансові санкції не блокують здійснення видатків за захищеними стат-
тями бюджету 

за недосягнення з першого разу ефекту "виховання" фінансову санкцію 
вже через короткий час (тиждень – два) можна знову застосувати до по-
рушника бюджетного законодавства – юридичної особи, керівники якої 
ухиляються від усунення наслідків порушень 

факти незастосування за бюджетні правопорушення фінансових санк-
цій правоохоронні органи можуть розцінити як корупційні дії 

Складові механізму усунення бюджетних порушень є також засто-
сування фінансових санкцій та адміністративних стягнень 
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12. Особливості контролю фінансово-кредитних установ 

 

 

 
 

 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що 

формується 

Знання Уміння Комунікація 

Автоном-

ність, відпо-

відальність 

Здатність ви-

окремлювати 

особливості 

контролю фі-

нансово-кре-

дитних уста-

нов 

Знання законо-

давчо-норматив-

них актів, зав-

дань, джерел ін-

формації, та ме-

тодики контролю 

фінансово-кре-

дитних установ 

Уміння щодо за-

стосування ме-

тодів збирання 

інформації; про-

ведення контро-

лю фінансово-

кредитних уста-

нов 

Обмін інформа-

цією в профе-

сійному середо-

вищі в процесі 

контролю фінан-

сово-кредитних 

установ 

Здатність само-

стійно узагаль-

нювати та си-

стематизувати 

матеріали до-

слідження, здій-

снювати конт-

роль фінансо-

во-кредитних 

установ 

 

  

Ключові терміни: фінансово-кредитні установи, ревізія, моніто-

ринг, аудит 

 

Метою цієї теми є розгляд особливостей контролю фінансово-

кредитних установ 

 

12.1. Фінансово-кредитні установи та їх класифікація. 

12.2. Особливості контролю фінансово-кредитних установ. 

12.3. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 
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12.1. Фінансово-кредитні установи та їх класифікація 

 

 

 
 

 

Рис. 12.1. Класифікація фінансово-кредитивних установ 

  

Фінансово-кредитні інститути (фінансові посередники) 

Емісійні 

банки (НБУ) 

Спеціалізовані  

фінансово-кредитні 

інститути 

Комерційні 

банки 

Спеціалізовані банківські установи 
Спеціалізовані небанківські  

фінансові установи 

Іпотечні банки 

Інвестиційні банки 

Інші 

Зовнішньоторговельні 

банки 

Ощадні банки 

Страхові компанії 

Пенсійні фонди 

Інвестиційні компанії 

Фінансові фонди 

Кредитні спілки 

Ломбарди 

Лізингові, факторингові, 

трастові компанії та ін. 

Державна інноваційна 

фінансово-кредитна 

установа 
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Рис. 12.2. Класифікація небанківських фінансових посередників 

  

Небанківські фінансові посередники 
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12.2. Особливості контролю фінансово-кредитних установ 

 

 

 
 

 

Рис. 12.3. Визначення поняття "контроль  

фінансово-кредитних установ" 

 

  

Контроль фінансово-кредитних установ – 

це контроль за діяльністю суб'єктів фінансових відно-
син щодо дотримання фінансово-кредитного законо-
давства, оскільки фінансово-кредитні установи наді-

лені функцією фінансового забезпечення економічної, 
адміністративно-управлінської й соціальної сфери 

життєдіяльності держави 

Цей вид контролю здійснюється відповідними установами, діяльність яких 
спеціально спрямована на сферу фінансів та кредитування 

Міністерство 
фінансів  
України 

Державна  
аудиторська  

служба України 

Фіскальна  
служба  
України 

Державний 
митний  
комітет 
України 

Національний банк України з їх системною 
побудовою структурних підрозділів на місцях 
та системою державних і комерційних банків 

Інші  
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Рис. 12.4. Особливості контролю фінансово-кредитних установ  

Складність прогнозу-
вання росту порушень 

Активний розвиток 
ринку цінних паперів 

Особливості контролю фінансово-кредитних  

установ 

Акумуляція 
заощаджень 
населення 

Фінансово-кредитні 
установи виступають 

посередниками  
на грошовому ринку 

Кількість постійно збільшується, що говорить про  
розвиток ринку фінансово-кредитних послуг в Україні 
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12.3. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 

 

 

 
 

 

Рис. 12.5. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа:  

головні ознаки   

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 

(небанківська установа ) 

створена відповідно 

до постанови Кабінету 

Міністрів України  

від 13 квітня 2000 року 

№ 654 

є правонаступником майнових прав 

і обов'язків, в тому числі за договорами 

про надання інноваційних позик,  

Державного інноваційного фонду  

і його територіальних відділень 

Установа належить до сфери управління  

Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України та має декілька  

регіональних представництв 
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Рис. 12.6. Мета та діяльність Державної інноваційної  

фінансово-кредитної установи 

 

 

Запитання для самодіагностики 

 

1. Надайте визначення поняттю "фінансово-кредитні установи". 

2. Охарактеризуйте види фінансово-кредитних інститутів. 

3. Надайте визначення поняття "контроль фінансово-кредитних 

установ". 

4. Назвіть особливості контролю фінансово-кредитних установ. 

5. Охарактеризуйте основну діяльність Державної інноваційної фі-

нансово-кредитної установи.  

Метою ДІФКУ є здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єк-
тів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та 
іноземних інвестицій для розвитку реального сектора економіки, підвищення 
вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах 
галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаро-
виробника. "Про затвердження Порядку формування і використання коштів 
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи" 

Стратегія ДІФКУ передбачає співінвестування або консорціумне кредиту-
вання бізнесу разом зі світовими інвестиційно-кредитними фондами. Участь 
інноваційної установи в спільному кредитному проекті дає інвесторам чіткий 
сигнал того, що Держава також бере на себе кредитні ризики та гарантує 
підтримку бізнесу на всіх етапах проекту 

Діяльність 

Для прийняття проектів, подаваних на розгляд, сайт установи має спеціальний 
портал, який надає можливість потенційним власникам StartUp-проектів, ідей та 
бізнесу в Україні безпосередньо розміщувати запити щодо фінансування та по-
шуку закордонних партнерів на порталах  

У своїй діяльності керується чинним законодавством України, у тому числі Законом 
України "Про інвестиційну діяльність від 19.09.1991 року № 1560 XII, Законом України 
"Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 року № 40 IV та Постанова Кабінету мі-
ністрів України від 15.06.2000 р. № 979 "Питання Державної інноваційної фінансово-
кредитної установи", Наказом Державного агентства з інвестицій та інновацій від 
23.10.2008 р. № 88 
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13. Контроль виконання місцевих бюджетів  

у фінансових органах 

 

 
 

 

 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що 

формується 

Знання Уміння Комунікація 

Автономність, 

відповідаль-

ність 

Здатність прово-
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цевих бюджеті 

у фінансових ор-

ганах 

Знання законо-

давчо-норматив-

них актів, зав-

дань, джерел ін-

формації, та ме-

тодики контро-

лю виконання 

місцевих бюдже-

ті у фінансових 

органах 

Уміння щодо 

застосування 

методів зби-

рання інфор-

мації; прове-

дення контро-

лю виконання 

місцевих бю-

джеті у фінан-

сових органах 

Обмін інформа-

цією в профе-

сійному сере-

довищі в про-

цесі контролю 

виконання міс-

цевих бюдже-

тів у фінансо-

вих органах 

Здатність само-

стійно узагальню-

вати та система-

тизувати матеріа-

ли дослідження, 

здійснювати кон-

троль виконання 

місцевих бюдже-

тів у фінансових 

органах 

 

  

Ключові терміни: бюджет, місцеві бюджети, моніторинг, ре-

візія, аудит, контроль, фінансові органи 

Метою цієї теми є розгляд теоретичних аспектів контролю  

виконання місцевих бюджетів у фінансових органах 

 

13.1. Основні положення контролю виконання місцевих бю-

джетів. 

13.2. Процес контролю місцевих бюджетів. 

13.3. Оформлення і реалізація матеріалів ревізій бюджеті 

та їх моніторинг 
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13.1. Основні положення контролю виконання  

місцевих бюджетів 

 

 

 
 

 

Рис. 13.1. Напрями контролю виконання місцевих бюджетів [16] 

  

Напрями контролю виконання місцевих бюджетів 

Стан ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень 
витрат місцевих бюджетів, складання та подання          

фінансової і бюджетної звітності 

Стан зарахувань надходжень до місцевого бюджету 

Відповідність кошторисів показникам розпису  
місцевого бюджету 

Застосування програмно-цільового методу  
в бюджетному процесі 

Відповідність асигнувань та зобов'язань 
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Рис. 13.2. Мета та завдання контролю виконання місцевих  

бюджетів у фінансових органах 

  

Мета контролю виконання місцевих бюджетів поля-
гає у вивченні об'єктового стану справ стосовно надхо-
джень і витрат місцевого бюджету 

Завдання 

Визначення своєчасності й повноти надходжень  
місцевого бюджету 

Визначення економності та раціональності витрат 
коштів місцевого бюджету 

Виявлення фактів неефективного та нецільового 
витрачання бюджетних коштів 

Ужиття заходів у межах повноважень у разі вияв-
лення фактів порушення законодавства 
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Рис. 13.3. Комплексний підхід до здійснення контролю виконання 

місцевих бюджетів [16] 

  

Контроль виконання місцевого бюджету 

державний фінансовий  
аудит виконання  

місцевого бюджету 

ревізії фінансово-
господарської діяльності  

районних рад, виконавчих 
органів сільських, селищних, 
міських рад, районних дер-
жавних адміністрацій, їхніх 

фінансових управлінь відпо-
відно до рівня бюджету, сто-

совно якого проводиться    
аудит 

ревізії фінансово-
господарської діяльності  
головних розпорядників 

та одержувачів коштів міс-
цевого бюджету, комуналь-
них підприємств відповідно 
до ризиків, визначених у до-

слідженні під час аудиту 
операцій поточного рахунку 

бюджету 

здійснюється одночасно 



244 

13.2. Процес контролю місцевих бюджетів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 13.4. Організація державного фінансового аудиту  

виконання місцевих бюджетів [16]  

Організація державного фінансового аудиту виконання  

місцевих бюджетів 

 планування аудиту відповідно до Порядку № 955; 

 відбір місцевих бюджетів відповідно до критеріїв, і визначених  
у Положенні № 319; 

 залучення за необхідності фахівців МФУ, органів ДПСУ, фінансових 
управлінь державних адміністрацій та інших органів державного фі-
нансового контролю; 

 надсилання повідомлення про проведення аудиту не пізніше ніж  
за 10 календарних днів до дати його проведення 

 шляхом отримання відповідей на запити, надіслані на адресу учас-
ників бюджетного процесу; 

 за місцем безпосереднього знаходження учасників бюджетного про-
цесу (посадовій особі органу ДФГУ видається направлення встанов-
леного зразка, підписане керівником органу та скріплене печаткою, яке 

він має пред'явити керівнику учасника бюджетного процесу) 

збирання даних від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та ор-
ганізацій щодо чинників, які впливають на формування 
доходів місцевого бюджету, використання бюджетних 

коштів, державного і комунального майна 

підготовча діяльність до проведення аудиту 

вибір прийомів і процедур для отримання достатніх, 
дійсних та необхідних аудиторських доказів, що підкріп-

люють або спростовують думку та висновки аудитора  

 аналіз нормативно-правових актів, планових розрахунків та обґрун-
тувань, методичних документів, видань і публікацій стосовно досліджу-
ваного бюджету; 

 аналіз результатів раніше здійснених контрольних заходів, у тому 
числі державного фінансового аудиту виконання програм, що фінан-
суються з досліджуваного бюджету; 

 аналіз показників статистичної, фінансової та оперативної звітності: 
інтерв'ювання, анкетування (опитування та письмова фіксація відпо-
відей учасників бюджетного процесу та громадян для встановлення 
проблемних питань); 

 одержання інформації від юридичних осіб 
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Рис. 13.5. Напрями ревізії місцевих бюджетів [16] 

  

1. РЕВІЗІЯ БЮДЖЕТУ ОСНОВНОГО РІВНЯ ТЕРИТОРІЇ 

 ревізія законності операцій за рахунками бюджету основно-

го рівня території (обласного, районного, міського) та дотри-

мання законодавства під час його формування та виконання; 

 ревізія операцій за рахунками з обліку коштів державного  

та місцевих бюджетів; 

 перевірка дотримання органами ДКСУ порядку касового  

виконання бюджетів за видатками; 

 аналіз контрольно-економічної роботи фінорганів та органів 

ДКСУ 

2. РЕВІЗІЯ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ДЕР-

ЖАВНОГО (КОМУНАЛЬНОГО) МАЙНА РОЗПОРЯДНИКАМИ 

ТА ОДЕРЖУВАЧАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

3. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО 

БЮДЖЕТУ ТЕРИТОРІЇ 

Напрями ревізії місцевих бюджетів 
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Рис. 13.6. Основні етапи процесу аудиту виконання  

місцевих бюджетів 

  

Процес аудиту виконання місцевого бюджету 

І. ПОПЕРЕДНІЙ  

АУДИТ 

ІІ. ПРОВЕДЕННЯ  

АУДИТУ 

ІІІ. РЕАЛІЗІЦІЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ 

 збір фонової інфор-

мації; оцінювання ста-

ну виконання бюджету; 

 визначення пробле-

ми аудиту; 

 визначення ризиків 

формування та вико-

нання бюджету; 

 формування гіпотез 

щодо існування проб-

лем і не забезпечення 

ефективного викорис-

тання коштів бюджету; 

 складання програми 

аудиту 

 збір даних, їх узагаль-

нення та аналіз для під-

твердження визначе-

них гіпотез або дослі-

дження питань програ-

ми аудиту; 

 підготовка висновків 

і пропозицій для під-

твердження рівня ефек-

тивності використання 

державних ресурсів; 

 підготовка аудитор-

ського звіту за результа-

тами аудиту виконан-

ня місцевого бюджету 

 обговорення проекту 

аудиторського звіту з ке-

рівництвом учасників бю-

джетного процесу – об'-

єктів аудиту та форму-

вання результатів обго-

ворення протоколом; 

 розгляд аудиторсько-

го звіту на колегії місце-

вої державної адмініст-

рації МФУ (сесії відпо-

відної ради); 

 моніторинг та облік 

стану впровадження про-

позицій, відображених  

в аудиторському звіті; 

 оприлюднення ауди-

торського звіту 
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13.3. Оформлення і реалізація матеріалів ревізій бюджетів  

та їх моніторинг 

 

 
 

 

Рис. 13.7. Документи за результатами ревізії місцевого  

бюджету та вимоги щодо їх складання  

Документи за результатами ревізії місцевого бюджету 

Складається з обов'язковими розмежуванням порушень між рівнями 
охоплених бюджетів. 

Викладання інформації у зведеній довідці здійснюється або в розрізі 
галузей, охоплених контролем, або за видами встановлених порушень  
(на розсуд керівника ревізії бюджету), зважаючи на специфіку викладених 
порушень, їх обсяги та кількість галузей, охоплених контролем. 

Складається у двотижневий термін після закінчення ревізії місцевого 
бюджету, одноосібно підписується керівником ревізії бюджетів та реєстру-
ється в окремому журналі реєстрації ревізій місцевих бюджетів 

ІІІ. ЗВЕДЕНА КАРТКА ЗА ФОРМОЮ 1-КР 

ІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – на потреби вирішення питань, що на-
лежать до виключної компетенції органів місцевого самоврядування, а са-
ме: внесення змін до наявних порядків (методик) оренди комунального 
майна, створення та формування цільових фондів тощо 

І. ЗВЕДЕНА ДОВІДКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕВІЗІЇ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

Вимоги до складання зведеної довідки 

Вимоги до змісту зведеної довідки 

Загальні дані щодо ревізії місцевого бюджету (підставу на її прове-
дення, терміни, період, охоплений контролем тощо. 

Результати контрольних заходів, у тому числі проведених під час ре-
візії місцевого бюджету та в міжревізійному періоді. 

Результати контрольних заходів інших контролюючих органів (органів 
фінансового контролю), залучених до проведення ревізії місцевого бю-
джету, а також проведених у міжревізійному періоді, з питань фінансово-
бюджетної дисципліни в регіоні, що впливають на виконання доходної час-
тини бюджету або стосуються дотримання законодавства під час збере-
ження та використання майна відповідної територіальної громади. 

Інформація про заходи, вжиті за результатами проведених ревізій. 
Інші дані, що стосуються фінансово-бюджетної дисципліни в регіоні  

ІV. ЗВЕДЕНА КАРТКА ОБЛІКУ ПОРУШЕНЬ, УСТАНОВЛЕНИХ РЕВІЗІЄЮ 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
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Рис. 13.8. Структура аудиторського звіту виконання  

місцевого бюджету [16]  

Структура аудиторського звіту виконання місцевого бюджету 

Структура аудиту – опис процесу організації та поетапного здійснення робо-
ти аудиторів (інформація про масштаб досліджень, учасників дослідження) 

Пропозиції – необхідні дії щодо проведення якісних змін в управлінні кому-
нальними коштами та майном, які мають гуртуватися на результатах аудиту 

Висновки аудиту – підсумки проведеного аудиту із залученням причин і на-
слідків, у тому числі й у вартісному виразі, невикористаних резервів, втрачених 
можливостей щодо залучення додаткових надходжень до бюджету, а також 
неефективного використання комунальних коштів і майна (подають лише  
узагальнені дані, іноді з наведенням 1 – 2 прикладів) 

Резюме (супровідний лист) – стислий зміст проведеного аудиту й описом 
результатів і висновків аудиту, який призначено для тих, хто не має часу 
для вивчення всього звіту, але повинен зосередитися на основних його 
аспектах 

Вступ – стисла характеристика досліджуваного бюджету (території) 

Оцінювання досліджуваного бюджету – оцінювання виконання доходної  
та видаткової частини бюджету, стану надання громадянам соціальних  
гарантій і послуг, визначення проблеми аудиту 

Результати аудиту – доказ гіпотез аудиту (дослідження питань програми 
аудиту) з наведенням застосованих процедур та отриманих результатів 
(найбільший за обсягом розділ аудиторського звіту) 

Джерела інформації – перелік нормативно-інструктивних документів, обліко-
вих і звітних форм, інформаційних та аналітичних матеріалів, на які аудитор 
посилається в аудиторському звіті 

Додатки – зведені розрахунки, анкети, аналітичні матеріали, які підтверджу-
ють результати аудиту 
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Запитання для самодіагностики 

 

1. Охарактеризуйте основні напрями контролю роботи фінансових 

органів з виконання місцевих бюджетів. 

2. Назвіть джерела інформації для контролю виконання місцевих 

бюджетів. 

3. Перелічіть основні нормативно-правові акти. 

4. Як перевірити обґрунтованість планування доходів бюджету? 

5. Назвіть основні напрями контролю дохідної частини місцевого 

бюджету. 

6. Назвіть методичні прийоми контролю виконання дохідної частини 

бюджету. 

7. Назвіть особливості контролю повноти надходжень загально-

державних доходів протягом звітних періодів року. 

8. Назвіть мету перевірки формування та використання коштів міс-

цевих бюджетів. 

9. Якими нормативно-правовими актами керуються перевіряючі  

під час проведення планових перевірок бюджетів? 

10. Хто і як складає та затверджує плани проведення перевірок 

бюджетів? 

11. Охарактеризуйте робочий план перевірки місцевих бюджетів. 

12. Як здійснюється контроль за станом обліку фінансових зобо-

в'язань? 

13. Охарактеризуйте методику перевірки правильності ведення  

обліку операцій із виконання бюджетів і складання фінансової звітності. 

14. Як правильно оформити матеріал перевірки? 

15. Як проходить реалізація матеріалів перевірки бюджетів? 
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14. Контроль ефективності використання коштів  

державного бюджету Рахунковою палатою 

при Верховній Раді України 

 
 

Професійні компетентності, що формуються за темою 

 

Компетент-

ність, що фор-

мується 

Знання Уміння Комунікація 

Автоном-

ність, відпо-

відальність 

Здатність про-

водити контроль 

ефективності ви-

користання кош-

тів державного 

бюджету Рахун-

ковою палатою 

при Верховній 

Раді України 

Знання законо-

давчо-норматив-

них актів, зав-

дань, джерел ін-

формації, та ме-

тодики контролю 

ефективності ви-

користання кош-

тів державного 

бюджету Рахун-

ковою палатою 

при ВРУ 

Уміння щодо за-

стосування мето-

дів збирання ін-

формації; прове-

дення контролю 

ефективності ви-

користання кош-

тів державного 

бюджету Рахун-

ковою палатою 

при Верховній 

Раді України 

Обмін інформа-

цією в професій-

ному середовищі 

в процесі контро-

лю ефективнос-

ті використання 

коштів держав-

ного бюджету Ра-

хунковою пала-

тою при Верхов-

ній Раді України 

Здатність само-

стійно узагаль-

нювати та си-

стематизувати 

матеріали до-

слідження, здій-

снювати конт-

роль ефектив-

ності викорис-

тання коштів 

державного бю-

джету Рахунко-

вою палатою 

при Верховній 

Раді України 

Ключові терміни: Рахункова палата України, державний аудит, кон-

троль ефективності, державний бюджет, Верховна Рада України 

Метою цієї теми є розгляд основних аспектів та особливостей конт-

ролю ефективності використання коштів державного бюджету Рахун-

ковою палатою при Верховній Раді України 

 

 

14.1. Основні аспекти контролю Рахунковою палатою України. 

14.2. Особливості контролю ефективності використання коштів. 

14.3. Оформлення результатів перевірки 
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14.1. Основні аспекти контролю Рахунковою палатою України 

 

 

 
 

 

Рис. 14.1. Рахункова палата України, завдання та гарантії 

 

  

Рахункова палата України – належить до другого типу вищих  
органів державного аудиту, має колегіальну структуру 

Вимоги міжнародних стандартів щодо умов функціонування  
Рахункової палати 

Для виконання завдань,  
покладених на ВОДА, він має: 

 зберігати незалежність від суб'-
єктів, що перевіряються;  

 бути захищеним від зовніш-
нього впливу 

Гарантує: 

 збалансованість, надійність  
і об'єктивність висновків дер-
жавних аудиторів; 

 гласність та підтримку ефек-
тивності парламентського конт-
ролю; 

 укріплення довіри громадян 
до влади 

Поточна діяльність контрольного інституту має забезпечувати: 

 економне витрачання державних коштів; 

 формування у суспільстві правильної уяви про ступінь ефектив-
ності управління фінансово-економічною діяльністю держави 
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Рис. 14.2. Незалежність ВОДА, відповідно до Лімської декларації 

  

Незалежність ВОДА, 
відповідно до Лімської декларації 

Організаційна 

незалежність 

Функціональна 
незалежність 

Фінансова  

незалежність 

Незалежність членів ВОДА,  
відсутність зовнішнього впливу 

Закріплення аудиторських  
компетенцій ВОДА в Конституції 

країни, свобода планування  
аудиторських перевірок  
і складання висновків 

Отримання необхідних фінансо-
вих ресурсів із бюджету, вільне 

розпорядження коштами 
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Таблиця 14.1 

 

Мета та принципи Мексиканської декларації 

 

Мексиканська декларація  

(затверджена на ХІХ Конгресі INTOSAI у 2007 р.) 

Мета 

проголошення незалежності ВОДА для випад-

ків, коли така незалежність не проголошена  

в Конституції, або проголошена формально 

Основні принципи:  

Незалежність у право-

вій сфері 

Забезпечення відповідного юридичного ста-

тусу вищого контрольного органу 

Незалежність джерел ін-

формації 

Надання аудиторам всієї потрібної інформації 

під час перевірок без обмежень 

Кадрова незалежність 
Законодавче закріплення умов призначення 

керівництва і членів ВОДА 

Незалежність у сфері 

аудиту 

Самостійне визначення вищим органом дер-

жавного аудиту тематики аудиторських пере-

вірок, робочих планів, методів і способів їх ви-

конання 

Незалежність у презен-

тації результатів аудиту 

Відсутність перешкод в оприлюдненні під-

сумків 

Незалежність у визна-

ченні змісту звітів і часу 

публікацій 

– 

Незалежність наступно-

го контролю 

Можливість контролювати виконання реко-

мендацій, здійснених під час перевірок вищим 

органом державного аудиту 

Незалежність в еконо-

мічній сфері 

Надання ВОДА відповідного і достатнього за-

безпечення матеріальними, трудовими і фі-

нансовими ресурсами 
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Таблиця 14.2  

 

Аналіз дотримання Рахунковою палатою України  

основоположних документів INTOSAI у сфері забезпечення  

принципу незалежності 

 

Принцип  
незалежності 

Характеристики 

1 2 

Незалежність  
у правовій сфері 

 незалежність має бути гарантована і достатньо захищена  
з юридичної точки зору; 

 відповідно до ст. 36 Закону України "Про Рахункову палату" 
палата здійснює свою діяльність "як незалежний орган контролю 
Верховної Ради України і керується Конституцією України і зако-
нами України, виконуючи свої функції і повноваження згідно  
із статусом…"; 

 з правової точки зору незалежність Рахункової палати до-
тримана, хоча і не деталізована, як того вимагає ISSAI 10 (Мек-
сиканська декларація) та ISSAI 11 

Кадрова  
незалежність 

 процедура призначення складу Рахункової палати – Голови, 
Першого заступника і заступника Голови, головних контролерів 
та Секретаря – прописана у Законі України "Про Рахункову па-
лату"; 

 згідно зі ст. 10 Голова Рахункової палати після обговорення 
його кандидатури за спеціальною процедурою Комітетом Верхов-
ної Ради призначається Верховною Радою за поданням Голови 
Верховної Ради терміном на сім років з правом повторного при-
значення; 

 кандидат вважається призначеним, якщо за нього під час таєм-
ного голосування проголосувала більшість від конституційного 
складу Верховної Ради (тобто більше ніж 225 з 450 народних 
депутатів). Перший заступник і заступник Голови, головні конт-
ролери та Секретар Рахункової палати призначаються на поса-
ду Верховною Радою України за поданням Голови Рахункової 
палати шляхом таємного голосування за списком терміном  
на сім років у порядку, встановленому для призначення Голови 
Рахункової палати; 

 претенденти на посади у Рахунковій палаті не можуть бути 
народними депутатами, членами уряду, займатися підприємни-
цькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом (крім ви-
кладацької, наукової та іншої творчої діяльності, здійснюваної  
в позаробочий час); 

 статтею 37 згадуваного закону гарантовано правовий статус 
посадових осіб Рахункової палати, що не можуть бути затримані, 
притягнуті до кримінальної відповідальності без згоди Верховної 
Ради України;  
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Продовження табл. 14.2 

 

1 2 

 

 за будь-який вплив на посадових осіб Рахункової палати  
з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або 
добитися ухвалення рішення, що суперечить чинному законо-
давству України, винні особи несуть відповідальність, встанов-
лену законодавством України; 

 посадовим особам Рахункової палати гарантується профе-
сійна незалежність. Вони можуть бути достроково звільнені з по-
сади за поданням Голови Верховної Ради України в разі: пору-
шень ними законодавства України або допущення службових 
зловживань за рішенням Верховної Ради; особистої заяви про 
відставку; 

 тривалої хвороби (підтвердженої медичною установою), що 
перешкоджає їх діяльності на обійманій посаді; досягнення ними 
65-річного віку; 

 встановлений термін перебування на посаді керівного складу 
Рахункової палати триває сім років, він не співпадає з терміном 
виконання повноважень Верховною Радою України (п'ять років), 
що забезпечує дотримання незалежності палати від законодав-
чого органу, який її формує 

Незалежність  
у сфері аудиту 

 рахункова палата має організаційну і функціональну неза-
лежність; 

 об'єктом контролю з боку Рахункової палати є всі операції,  
що мають фінансові наслідки для Державного бюджету України, 
які здійснюють у ході своєї діяльності будь-які установи, органі-
зації, суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм 
власності; 

 вся діяльність проводиться Рахунковою палатою на основі 
річних і поточних планів, які формуються з урахуванням усіх ви-
дів та напрямів діяльності палати і конкретних доручень Вер-
ховної Ради України та її комітетів. До плану роботи Рахункової 
палати включається виконання звернень 150 депутатів; 

 до компетенції Колегії Рахункової палати належать: Питання 
планування і організації роботи Рахункової палати, методології 
контрольно-ревізійної діяльності, підготовки висновків за мате-
ріалами перевірок, ревізій, обслідувань та експертиз, підготовки 
звітів та інформаційних повідомлень; 

 за вимогами ISSAI 11 ВОДА необхідно обережно ставитися  
до аудитів у політичній сфері – обмежуватися аудитом реаліза-
ції політики, не вдаючись до оцінювання самої політики уряду  
чи державних установ. Ця вимога забезпечується статтею 27 
Закону України "Про Рахункову палату" 
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Продовження табл. 14.2 

 

1 2 

Незалежність 
джерел  

інформації 

 виконання обов'язків ВОДА передбачає: відповідний рівень 
повноважень для отримання своєчасного, необмеженого, пря-
мого і вільного доступу до всіх необхідних документів та ін-
формації; 

 статтею 18 Закону України "Про Рахункову палату" передба-
чається: на запити Рахункової палати всі органи державної вла-
ди та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи 
й організації та їх посадові особи зобов'язані надавати інформа-
цію, що стосується об'єктів контролю та є необхідною для його 
здійснення 

Незалежність  
у презентації 
результатів  

аудиту 

Форми подання результатів діяльності: 

 доповіді та повідомлення за підсумками проведених пере-
вірок; 

 оперативний звіт до Верховної Ради про хід виконання Дер-
жавного бюджету України; 

 інформація до Верховної Ради про перевірку кошторису ви-
трат НБУ; 

 загальний письмовий звіт до Верховної Ради про результати 
виконання її доручень, проведених перевірок, ревізій і про ви-
трати на цю діяльність; 

 інформація до Верховної Ради про виявлені факти порушен-
ня закону, заподіяння державі шкоди; 

 передача матеріалів до правоохоронних органів, у разі вияв-
лення порушень закону, що тягнуть за собою адміністративну, 
кримінальну відповідальність; 

 висновки і пропозиції до Верховної Ради щодо звітів НБУ про 
забезпечення стабільності грошової одиниці, щодо діяльності  
НБУ з обслуговування державного боргу 

Незалежність  
у визначенні 
змісту звітів 

і часу публікацій 

 ВОДА є вільним у прийнятті рішень щодо змісту, термінів зві-
тів за результатами перевірки, їх публікації та розповсюдження; 

 він має право надавати у своїх аудиторських звітах спосте-
реження та рекомендації з урахуванням думки контрольованого 
суб'єкта; 

 законодавством мають бути передбачені лише мінімальні  
вимоги щодо звітності ВОДА; 

 оприлюднення звітів має відбуватися після того, як вони офі-
ційно надані у відповідний орган за вимогами законодавства; 

 щорічний звіт Рахункової палати, затверджений Верховною 
Радою, публікується у виданнях Верховної Ради; 

 рахункова палата регулярно публікує інформацію про свою 
діяльність у засобах масової інформації 

  



257 

Закінчення табл. 14.2 

 

1 2 

Незалежність 
наступного  
контролю 

 ВОДА повинен надавати свої звіти законодавчій владі; 

 має існувати внутрішня система контролю реалізації наданих 
висновків і рекомендацій за результатами перевірки; 

 важливу роль відіграє наявність неформального механізму 
контролю реалізації рекомендацій, що заснований на проведен-
ні регулярних засідань, брифінгів із залученням представників 
різних гілок влади, в ході яких обговорюються практичні варіанти 
реалізації наданих державними аудиторами рекомендацій, їх на-
слідки тощо 

Незалежність  
в економічній 

сфері 

 за вимогами ISSAI вищий орган державного аудиту повинен 
мати необхідні та раціональні людські, матеріальні і грошові ре-
сурси, а виконавча влада не повинна контролювати чи направ-
ляти доступ до цих ресурсів; 

 ВОДА має управляти своїм бюджетом і розподіляти його 
на власний розсуд; 

 законодавча влада відповідає за забезпечення ВОДА відпо-
відними ресурсами для виконання ним своїх повноважень; 

 у випадку недостатності попередньо розрахованого бюджету 
для повноцінного виконання повноважень ВОДА має право звер-
татися до законодавчої влади 

 

 

14.2. Особливості контролю ефективності використання коштів 

 

 

 
 

 

Рис. 14.3. Процедура фінансування Рахункової палати 

Рахункова 
палата готує 
пропозиції 

щодо обсягу 
потрібних їй 

коштів 

Подає їх до 
Міністерства 

фінансів,  
яке враховує 
надані про-

позиції  
в проекті бю-
джету на на-
ступний рік,  
і передає 

його до Кабі-
нету міністрів 

Затверджен-
ня закону 

України про 
державний 
бюджет на 

поточний рік 

Фактичне 
фінансуван-
ня діяльності 
Рахункової 

палати 
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Рис. 14.4. Загрози незалежності державних аудиторів 

  

Загрози незалежності державних аудиторів 

Загроза  
корисливих  

інтересів 

Загроза  

самовикриття 

Загроза  

упередженості 

Загроза симпатії 

Загроза  

залякування 

Аудитор має можливість отримати  
особисту вигоду від взаємовідносин  

із контрольованою організацією 

Об'єктом дослідження стають дії або  
результати діяльності одного з аудиторів 
під час його перебування на посаді, яка 

входить до сфери аудиту, що проводиться 

Тісні взаємовідносини з представником 
контрольованого об'єкта можуть викликати 

сприятливе чи несприятливе ставлення 
до нього аудитора, що ставить під сумнів 

об'єктивність його дій 

Тісні взаємовідносини з контрольованою 
організацією та її представниками  

впливають на поблажливе ставлення  
аудитора до знайдених недоліків 

Наявність реальних або удаваних загроз 
із боку контрольованої організації,  

що не дозволяють аудитору зберігати  
об'єктивність та критичність у висновках 
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Рис. 14.5. Види перевірок 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 14.6. Планування перевірок 

Види перевірок 

Камеральні 

Суцільні 

Комплексні 

Планові 

Виїзні 

Вибіркові 

Тематичні 

Позабалансові 

Планування перевірок 

Попереднє вивчення об'єктів  
і предмета перевірки Аналіз нормативно-

правових актів,  
документів, матеріалів 

ЗМІ стосовно  
предмета перевірки 

Одночасно 

Попереднє вивчення об'єктів  
і предмета перевірки 

Складання проекту програми 
перевірки 

Складання програми перевірки 

Підписання програми перевірки 

Затвердження програми  
перевірки 
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Рис. 14.7. Об'єкти перевірок (аудиту ефективності) [16]  

ОБ'ЄКТИ ПЕРЕВІРОК (АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ) 

Вищі органи влади 

апарат ВРУ, Адміністрація Президента України, 
Державне управління справами, Секретаріат КМУ, 
апарат Ради національної безпеки і оборони 
України, Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав 
людини 

НБУ, уповноважені банки та інші фінансові уста-
нови, що здійснюють обслуговування коштів Дер-
жавного бюджету України 

Банки та інші  
фінансові  
установи 

апарати Конституційного, Верховного та Вищого 
господарського судів України, інші судові органи, 
центральні органи виконавчої влади, апарат Ге-
неральної прокуратури України, інші правоохо-
ронні та контрольні органи України, Вища рада 
юстиції, ЦВК 

Судові органи, інші 
правоохоронні  

і контрольні  
органи 

місцеві державні адміністрації та органи місцево-
го самоврядування в частині використання ними 
коштів Державного бюджету України 

Органи місцевого 
управління 

розпорядники коштів Державного бюджету Украї-
ни усіх рівнів 

Інші бюджетні  
установи 

незалежно від форм власності, в разі отримання 
ними коштів Державного бюджету України, кре-
дитів під гарантію держави 

Інші юридичні  
особи 

громадські організації, політичні партії та інші                
в частині використання коштів Державного бю-
джету України 

Інші організації  

у тій частині їх діяльності, яка стосується вико-
ристання коштів Державного бюджету України 

Загальнодержавні 
цільові фонди  
та інші об'єкти 
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Рис. 14.8. Порядок проведення перевірок використання коштів  

Державного бюджету та оформлення їх результатів [16]  

Незгода з фактами, викладеними в акті 
подання уповноваженою особою аргумен-

тованих письмових зауважень розгляд 
зауважень керівником контрольної групи  

довідки 

Відмова підписати акт факт 
фіксується в акті засвід-

чується підписом керівника 
контрольної групи 

Проект звіту за результатами перевірки обговорення з уповноваженою  
посадовою особою об'єкта перевірки 

Остаточний звіт за результатами перевірки подання на розгляд  
і Колегії РПУ 

  

Затверджений висновок за результатами розгляду звіту направлення  
об'єкта перевірки 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Доручення на проведення перевірки 

Пред'явлення доручення уповноваженій посадовій особі об'єкта перевірки 

Перевірка: 

 збір доказів для обґрунтування висновків; 

 складання робочих документів; 

 отримання письмових пояснень від уповноважених та інших посадових 
осіб об'єкта перевірки в разі виявлення фактів порушень; 

 за потреби – огляд документів, майна 

Акт перевірки (три примірники) 

Один примірник акта передається на підпис уповноваженій особі  
об'єкта перевірки 
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Рис. 14.9. Елементи ефективності використання  

бюджетних коштів 

  

Елементи ефективності використання бюджетних коштів 

Результативність 

ступінь відповідальності фактичних ре-
зультатів діяльності розпорядника або 
одержувача бюджетних коштів заплано-
ваним результатам 

Продуктивність 

Економність 

співвідношення між випуском продук-
ції, наданням послуг та іншими резуль-
татами діяльності розпорядника або 
одержувача коштів Державного бю-
джету України та використаними на їх 
виробництво матеріальними, фінансо-
вими та трудовими ресурсами 

досягнення розпорядником або отри-
мувачем бюджетних коштів заплано-
ваних результатів за рахунок викорис-
тання найменшого обсягу бюджетних 
коштів або досягнення найкращого 
результату за рахунок використання 
заданого обсягу бюджетних коштів 
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Рис. 14.10. Аналіз стану складання паспортів бюджетних програм  

і надання інформації про їх виконання 

  

Аналіз стану складання паспортів бюджетних програм  

і надання інформації про їх виконання 

кількість бюджетних програм (і відповідних паспортів), затверджених 
на виконання державної цільової програми, що перевіряється 

відповідність загальної суми коштів, затверджених у державному 
бюджеті для фінансування бюджетних програм на виконання  

державної цільової програми, законодавчі підстави їх реалізації, 
мета, завдання, напрями діяльності, відповідальні виконавці  

та результативні показники 

відповідність показників, зазначених у паспортах бюджетних про-
грам, показникам бюджетних запитів, поданих головними розпоряд-
никами та бюджетних призначень на відповідний бюджетний період 

своєчасність (протягом місяця) внесення змін до паспортів  
бюджетних програм в разі прийняття змін до державної цільової 

програми або Закону про державний бюджет на відповідний  
бюджетний період 

відповідність результативних показників, наведених у паспорті  
бюджетної програми, за якими здійснюється оцінювання  

використання коштів на виконання цієї програми для досягнення  
визначених цілей і завдань 

відповідність фактичних результативних показників, наведених 
в інформації про виконання паспортів бюджетних програм, даним 

статистичної, бухгалтерської та іншої звітності за відповідний  
бюджетний період 
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Рис. 14.11. Предмет перевірки законності та ефективності  

використання коштів на фінансування державних  

цільових програм   

Предмет перевірки законності та ефективності  
використання коштів на фінансування державних  

цільових програм 

державні кошти та їх рух у контексті повноти та своєчасності  
фінансування, законності та цільового використання, ефективності 

управління коштами 

нормативно-правові акти, що регулюють формування, затвердження 
та виконання програми і визначають джерела фінансування 
та порядок використання державних коштів на її реалізацію 

внутрішні розпорядчі документи державного замовника програми  
та інших організацій та установ, задіяних у її виконанні, прийняті 

на забезпечення виконання програми 

процес виконання та впровадження результатів програми,  
відповідність фактичних результатів показникам результативності, 

визначених техніко-економічним обґрунтуванням та іншими  
плановими документами 

статистична та офіційна звітність центральних органів виконавчої 
влади, Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних,  

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,  
державного замовника та інша інформація, що характеризує стан  

виконання програми 
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Рис. 14.12. Джерела інформації в разі перевірки законності  

та ефективності використання коштів на фінансування  

державних цільових програм 

  

установчі і реєстраційні документи організації, установи, 
підприємства (компанії) та наявність ліцензій щодо  

можливості здійснення відповідної діяльності 

наказ про утворення комітету з конкурсних торгів 

звіти про результати проведення процедур конкурсних  
торгів і відповідні додатки до нього 

копії документів, наданих учасниками на запит замовник 

копії інформаційних матеріалів замовника та учасників  
конкурсних торгів (оголошення, запрошення, запити,  

роз'яснення, повідомлення тощо) 

оригінали або копії листів Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України щодо погодження окремих  
процедур конкурсних торгів у випадках, передбачених  

чинним законодавством України 

протоколи засідань комітету з конкурсних торгів 

копії офіційних рішень і листів Антимонопольного комітету 
України у разі його втручання в процедуру здійснення  

державних закупівель унаслідок одержаної скарги учасника 

документація конкурсних торгів 

Джерела інформації 
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14.3. Оформлення результатів перевірки 

 

 

 
 

 

Рис. 14.13. Загальні вимоги до звіту за результатами перевірки  

дотримання законодавства про державні закупівлі [16]  

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ  

ДО ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ  
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 

ЗВІТ МАЄ МІСТИТИ: оцінювання стану виконання об'єктом перевірки 
вимог законодавства про державні закупівлі, забезпечення ним  

прозорості процедур закупівель і досягнення водночас оптимального  
і раціонального використання коштів державного бюджету 

ОБОВ'ЯЗКОВА СКЛАДОВА ВИСНОВКІВ (із указанням кількісних 
і вартісних характеристик); викладення усіх фактів порушень  

законодавства про державні закупівлі та інших нормативних актів 
з питань бюджету, виявлених у ході перевірки; викладення об'єктив-
них і суб'єктивних причин та умов, що призвели до їх скоєння, з по-
силанням на конкретні правові норми, вимоги яких було порушення; 
обґрунтування скоєння цих правопорушень і зазначення причетних 

до цього посадових осіб 

У ВИСНОВКАХ МАЄ БУТИ: аналіз чинного законодавства про дер-
жавні закупівлі; оцінювання відповідності підзаконних актів та інших 
нормативних документів (наказів, розпоряджень, листів-роз'яснень 
тощо) Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших держав-

них органів влади та їх впливу на стан справ у підконтрольного  
об'єкта; положення щодо оцінювання механізмів контролю  

та впливу управлінських рішень на законність та ефективність  
використання бюджетних ресурсів через процедури закупівлі 

ВИСНОВКИ МАЮТЬ БУТИ: легкими до сприйняття, зрозумілими 
і однозначними; містити лише інформацію, підтверджену достатніми 
і здобутими відповідно до законодавства аргументами (доказами); 

об'єктивними та конструктивними з пропозицією (наданими  
рекомендаціями) шляхів подолання виявлених порушень  

і недоліків 
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Рис. 14.14. Процес організації контролю управління  

державних боргом РПУ [16]  

ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ  

ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ РПУ 

ОКРЕСЛЕННЯ МЕТИ ПЕРЕВІРКИ 

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПЕРЕВІРКИ  

ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ПЕРЕВІРКИ 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ  

встановлення повноти документального обґрунтування залучення іноземного кре-
диту, його цільового та ефективного використання, а також повноти і своєчасності 

обслуговування і повернення боргу за кредитом 

об'єкти перевірки – юридичні особи – позичальники іноземного кредиту (основний 
об'єкт), органи державної влади та фінансово-кредитні установи, які уповнова-
жені здійснювати облік заборгованості за іноземними кредитами та вживати 

заходів щодо погашення простроченої заборгованості перед бюджетом унаслі-
док настання гарантійних випадків (МФУ, органи ДКСУ та ДПСУ, банки-агенти 
КМУ тощо) (далі – уповноважені установи) – визначаються за результатами моні-

торингу стану використання і повернення іноземних кредитів та шляхом запитів  
до банків-агентів КМУ; органів ДПСУ та митних органів України 

законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють взаємовідносин                      
у сфері залучення, використання та повернення іноземних кредитів; звітних даних 
уповноважених установ у розрізі кредитних ліній і позичальників іноземних креди-
тів, матеріалів попередніх перевірок РПУ, ДФІУ і ДПСУ; повідомлень у ЗМІ щодо 
стану залучення та використання іноземних кредитів; фінансово-майнового стану 

позичальників тощо 

перелік питань для перевірки  
позичальника:  

 аналіз фінансово-майнового стану;  

 перевірка та аналіз документального об-
ґрунтування залучення іноземного кредиту;  

 перевірка цільового використання іно-
земного кредиту;  

 аналіз стану реалізації проекту, профі-
нансованого за рахунок іноземного кредиту;  

 перевірка стану обслуговування і пога-
шення іноземного кредиту 

перелік питань для перевірки 
уповноважених установ:  

 оцінювання достовірності 
звітних даних про обсяги за-
боргованості за іноземними 
кредитами;  

 перевірка ефективності за-
ходів із погашення заборго-
ваності за іноземними креди-
тами 
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Запитання для самодіагностики 

 

1. Дайте характеристику Рахункової палати як вищого органу дер-

жавного фінансового контролю в Україні. 

2. Назвіть контрольні повноваження Рахункової палати. 

3. Назвіть основні функції Рахункової палати у сфері державного 

фінансового контролю. 

4. Назвіть контрольні повноваження Верховної Ради України у сфе-

рі державного зовнішнього контролю. 

5. Назвіть контрольні повноваження Верховної Ради України у сфе-

рі державного фінансового контролю які здійснюються через комітет  

з питань бюджету. 

6. Назвіть вимоги міжнародних стандартів щодо умов функціону-

вання Рахункової палати. 

7. Розкрийте основні принципи Мексиканської декларації. 

8. Охарактеризуйте принцип незалежності у сфері аудиту. 

9. Покроково розкрийте процедуру фінансування Рахункової палати. 

10. Назвіть мету та основні завдання перевірок і ревізії Рахунковою 

палатою України. 

11. Якою є організація і планування контрольно-ревізійної роботи 

Рахунковою палатою України? 

12. Як проводиться перевірка Рахунковою палатою правильності  

видання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових 

актів? 

13. Як проводиться перевірка Рахунковою палатою використання 

коштів державного бюджету України та загальнодержавних цільових  

і позабюджетних фондів? 

14. Якою є реалізація Рахунковою палатою матеріалів перевірок  

і ревізій? 
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