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ПЕРЕДМОВА 
Бібліографічний покажчик «Фінансовий контроль: 

ревізія, аудит» присвячений питанням відповідно темі. 
До складу покажчика увійшли відомості про 

навчальні посібники, монографії, статті з наукових 
періодичних видань, а також матеріали всесвітньої 
мережі Інтернет з питань фінансового контролю, ревізії 
та  аудиту. 

При підготовці видання були використані фонди, 
каталоги та картотеки бібліотеки, бази даних 
бібліотеки МНАУ та електронні версії повнотекстових 
документів, розміщених в Інтернет. 

Матеріали у покажчику розміщено за алфавітом 
авторів та назв видань. 

Опис документів наведено мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис зроблено за ДСТУ ГОСТ-
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 
та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла-
дання». Слова і словосполучення скорочуються 
відповідно діючим стандартам ДСТУ 35.82-97 
«Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», 
ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокраще-
ние слов на русском языке. Общие правила и требова-
ния». 

Бібліографічний покажчик адресований науковцям, 
спеціалістам сільського господарства, аспірантам, вик-
ладачам, студентам, а також тим, хто цікавиться темою 
фінансового контролю, ревізії та аудиту. 
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ВСТУП 
Фінансовий контроль – це один із видів фінансової 

діяльності держави з перевірки суб'єктів господарюван-
ня всіх форм власності шляхом застосування встанов-
лених чинним законодавством методів контрольної 
діяльності для виявлення недоліків у фінансовій 
звітності підприємств, установ, організацій в процесі 
створення, розподілу, використання грошових фондів. 

Фінансовий контроль – це певна форма спостере-
ження за формуванням, розподілом і використанням 
ресурсів усіма підрозділами корпоративного 
підприємства. Він спрямований на перевірку дотриман-
ня встановлених лімітів, правильності й доцільності дій 
керівників усіх рівнів і органів управління, оцінку 
ризиків та фінансового стану корпоративного 
підприємства. Фактично – це комплекс заходів щодо 
ефективного управління ліквідністю, доходами і витра-
тами. Побудова ефективної системи фінансового кон-
тролю впливає на фінансову стійкість корпоративного 
підприємства та дозволяє удосконалювати систему кор-
поративного управління. 

Фінансовий контроль – це один з елементів 
управління фінансами; особлива діяльність по 
перевірці правильності вартісного розподілу валового 
національного продукту, утворення і витрачання 
фондів грошових коштів. 

Принципи фінансового контролю: незалежність; 
гласність; превентивність (попереджувальний харак-
тер); дієвість; регулярність; об'єктивність; всеохопний 
характер. 

В залежності від суб'єктів, що здійснюють 
фінансовий контроль, він поділяється на: 

Державний фінансовий контроль – проводять 
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державні органи влади і управління. Весь державний 
контроль поділяється на загальнодержавний і 
відомчий. Загальнодержавний контроль має надзвичай-
но велике значення, від його організації і дієвості бага-
то в чому залежать шляхи економічного розвитку 
суспільного виробництва, рівень добробуту населення, 
масштаби тіньової економіки і економічних злочинів. 
Проводять загальнодержавний контроль Кабінет 
Міністрів, Міністерство фінансів, Державна фіскальна 
служба, Державна аудиторська служба, місцеві 
державні адміністрації, Державний митний комітет та 
ін. 

Відомчий фінансовий контроль застосовується 
тільки по відношенню до підвідомчих підприємств та 
організацій і проводиться контрольно-ревізійними 
підрозділами міністерств і відомств. В останні роки у 
зв'язку з ліквідацією великої кількості міністерств, поя-
вою підприємств нових форм власності масштаби 
відомчого фінансового контролю значно скоротилися. 

Громадський фінансовий контроль – здійснюють 
громадські організації (партії, рухи, профспілкові 
організації). 

Аудит – незалежний зовнішній фінансовий кон-
троль, заснований на комерційних засадах. Розвиток 
аудиту обумовлений: 

- неефективністю відомчого контролю; 
- наявністю підприємств нових форм власності, для 

яких немає відомчого підпорядкування, тобто управ-
ляючих організацій, які здійснюють контроль за їхньою 
діяльністю; 

- неможливістю загальнодержавними органами 
фінансового контролю охопити регулярними і глибоки-
ми перевірками всі суб'єкти господарювання. 
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В залежності від часу проведення виділяють такі 
форми фінансового контролю: 

- попередній, що проводиться до здійснення 
фінансових операцій; 

- поточний, в процесі фінансових операцій 
(перерахування податків, зборів, утворення фондів гро-
шових коштів, здійснення виплат та ін.); 

- наступний, що проводиться після закінчення пев-
них періодів, за підсумками місяця, кварталу, року. 

За джерелами контролю: 
- документальний – фінансовий контроль, що 

полягає в аналізі та перевірці первинної документації 
(кошторисів, балансів тощо), пов'язаної з рухом грошо-
вих коштів; 

- фактичний – фінансовий контроль, під час якого 
проводиться аналіз як документів, так і матеріальних 
цінностей, рух яких документально закріплюється, 
перевіряється відповідність записів фактичним грошо-
вим і матеріальним ресурсам. 

Методи фінансового контролю, як конкретні прийо-
ми його проведення, поділяються на документальні 
(ревізії і перевірки) і натуральні (інвентаризація, лабо-
раторний аналіз, контрольний обмір, контрольний за-
пуск сировини у виробництво тощо). 

Ревізія – це метод документального контролю за 
фінансово-господарською діяльністю підприємства, 
установи, організації, дотриманням законодавства з 
фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, 
спосіб документального викриття недостач, витрат, 
привласнень та крадіжок коштів і матеріальних 
цінностей, попередження фінансових зловживань. 

Перевірка – це обстеження і визначення окремих 
ділянок фінансово-господарської діяльності 



8 

 

підприємства, установи, організації або їх підрозділів. 
Ревізії бувають: 
- комплексні, що охоплюють всі сторони діяльності 

підприємства; 
- часткові (охоплюють лише окремі сторони); 
- тематичні (одночасно проводяться в однотипних 

установах по певному переліку питань); 
- планові і позапланові; 
суцільні і вибіркові (в залежності від повноти залу-

чення документів). 
В роботі податкових органів застосовуються також і 

непрямі методи контролю. Причиною використання 
даних методів можуть бути виявлення порушень у 
веденні бухгалтерського і податкового обліку, неведен-
ня обліку фактичних витрат виробництва, виявлення 
фактів приховування доходу (прибутку). Свідченням 
приховування доходів є постійне звітування платників 
податків про збитковість або про неведення 
господарської діяльності; невідповідність рівня життя 
керівників, засновників або фізичних осіб – суб'єктів 
підприємницької діяльності та членів їхніх сімей задек-
ларованим доходам; відносини з фіктивними структу-
рами; надання, отримання, погашення кредитів (позик); 
безпідставне збільшення обсягів здійснення операцій за 
готівкові кошти та ін. 

Зміст непрямих методів полягає у відстеженні 
операцій, пов'язаних з господарською діяльністю 
платників податків, за допомогою інформації, 
отриманої з джерел інших, ніж звіти, декларації, записи 
і регістри бухгалтерського обліку. Проводиться ретель-
ний аналіз отриманої інформації з метою визначення 
доходу і відповідного розміру податкових зобов'язань. 
Джерелами інформації можуть бути дані, отриманні в 
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установленому порядку від органів державної влади, в 
тому числі митних органів, органів внутрішніх справ, 
банківських установ; звітні документи платника подат-
ку, що перевіряється; результати попередніх перевірок; 
обстежень виробничих, складських, торговельних та 
інших приміщень; відомості отримані від третіх осіб. 

При виявленні розбіжностей між задекларованим 
доходом та доходом, визначеним із застосуванням не-
прямих методів, орган державної фіскальної служби у 
письмовій формі пропонує платнику податку докумен-
тально обґрунтувати виявлену розбіжність. Якщо плат-
ник податку не може виконати цю вимогу шляхом ви-
користання легалізованих джерел, то оподаткування 
здійснюється на підставі даних встановлених непрями-
ми методами контролю. 

Найважливіше місце серед органів, які проводять 
загальнодержавний контроль, належить Державній 
фіскальній службі в Україні та Державній фінансовій 
інспекції України. 

Державна фіскальна служба України є центральним 
органом виконавчої влади. В складі органів державної 
податкової служби створені спеціальні підрозділи по 
боротьбі з податковими правопорушеннями – податко-
ва міліція. 

Перед органами державної фіскальної служби 
України поставлені такі завдання: 

 – здійснення контролю за додержанням податкового 
законодавства, правильністю обчислення, повнотою і 
своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових 
фондів податків і зборів, а також неподаткових доходів, 
установлених законодавством; 

 – внесення у встановленому порядку пропозицій 
щодо вдосконалення податкового законодавства; 
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 – прийняття у випадках, передбачених законом, 
нормативно-правових актів і методичних рекомендацій 
з питань оподаткування; 

 – формування та ведення Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків та інших 
обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про 
платників податків – юридичних осіб; 

 – роз'яснення законодавства з питань оподаткування 
серед платників податків; 

 – запобігання злочинам та іншим правопорушен-
ням, віднесеним законом до компетенції податкової 
міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та 
провадження у справах про адміністративні правопору-
шення. 

Законодавством передбачено розмежування функцій 
між Державною податковою адміністрацією України, 
державними податковими адміністраціями в областях 
та державними податковими інспекціями у районах, 
містах. 

Права, якими користуються органи Державної 
Фіскальної Служби 

1) здійснювати на підприємствах, в установах і 
організаціях всіх форм власності та у громадян, в тому 
числі громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, 
перевірки грошових документів, бухгалтерської та 
фінансової документації, пов'язаної з нарахуванням і 
сплатою податків та зборів; одержувати від службових 
осіб та громадян пояснення, довідки з питань оподатку-
вання. 

Періодичність таких перевірок та проведення обсте-
жень виробничих, складських, торговельних та інших 
приміщень встановлюється Державною податко-
вою адміністрацією України. 
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Органи державної податкової служби можуть запро-
шувати громадян, в тому числі громадян-суб'єктів 
підприємницької діяльності, для перевірки 
правильності нарахування та своєчасності сплати ними 
податків та обов'язкових зборів; 

2) одержувати безоплатно від підприємств, установ 
та організацій (включаючи банківські, митні, 
фінансові), громадян довідки про діяльність, одержані 
доходи, витрати, рахунки та іншу інформацію, в тому 
числі таку, яка необхідна для формування 
інформативного фонду Державного реєстру фізичних 
осіб-платників податків та інших обов'язкових 
платежів; 

3) обстежувати будь-які виробничі, складські, 
торговельні та інші приміщення суб'єктів господарю-
вання незалежно від форм власності та житло грома-
дян, якщо вони використовуються як юридична адреса 
суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отри-
мання доходів; 

4) вимагати від керівників та інших службових осіб, 
підприємств, установ, організацій, а також від грома-
дян, що перевіряються, усунення виявлених порушень 
податкового законодавства і законодавства про 
підприємницьку діяльність, контролювати їх виконан-
ня, а також припинення дій, які перешкоджають 
здійсненню повноважень посадовими особами органів 
державної податкової служби; 

5) зупиняти операції підприємств, установ, 
організацій та громадян на рахунках в фінансово-
кредитних установах у разі: 

 – відмови у проведенні документальної перевірки 
чи недопущення посадових осіб органів державної 
податкової служби для обстеження приміщень; 
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 – неподання органам державної податкової служби 
бухгалтерської та іншої документації, пов'язаної із 
сплатою податків та обов'язкових зборів; 

 – непред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію 
суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, 
патентів, сертифікатів тощо; 

 – порушення суб'єктами підприємницької діяльності 
встановленого порядку реєстрації в органі державної 
податкової служби як платників податків, відсутності 
обліку об'єктів оподаткування; 

6) вилучати (із залишенням копій) у підприємств, 
установ та організацій документи, що свідчать про при-
ховування (заниження) об'єктів оподаткування, неспла-
ту податків і платежів, а у громадян-підприємців, які 
порушують порядок заняття підприємницькою 
діяльністю – реєстраційне свідоцтво, ліцензії, патенти з 
наступною передачею матеріалів про порушення орга-
нам, які видали ці документи; 

7) застосовувати до підприємств, установ, 
організацій та громадян фінансові санкції: 

 – в однократному розмірі донарахованих за резуль-
татами перевірки сум податків та інших платежів, а у 
разі повторного порушення протягом року – у двократ-
ному розмірі донарахованої суми; 

 – в розмірі 10 відсотків належних до сплати сум 
податків, інших платежів за неподання або несвоєчасне 
подання органам державної податкової служби подат-
кових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків 
та інших документів, необхідних для обчислення 
податків, а також за неподання або несвоєчасне подан-
ня установам банків платіжних доручень на сплату 
податків та обов'язкових зборів; 

 – застосовувати до банківських установ, юридичних 
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осіб, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької 
діяльності, які у встановлений строк не повідомили про 
відкриття або закриття рахунків у банках, фінансові 
санкції у вигляді стягнення від 20 до 100 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян; 

8) стягувати до бюджетів та державних цільових 
фондів донараховані за результатами перевірок суми 
податків, зборів, суми недоїмки, штрафів та інших 
санкцій, якщо ці платежі не сплачені добровільно в де-
сятиденний строк з дня прийняття органом податкової 
служби відповідного рішення, з юридичних осіб – у 
безспірному порядку, а з громадян – за рішенням суду 
або за виконавчими написами нотаріусів; 

9) надавати відстрочки і рострочки сплати податків, 
інших платежів на умовах податкового кредиту з ура-
хуванням фінансового стану платників податків; 

10) за несвоєчасне виконання банківськими та 
іншими фінансово-кредитними установами розпоряд-
жень органів державної податкової служби про 
безспірне стягнення податків, внесків, зборів, а також 
доручень суб'єктів господарювання і громадян на спла-
ту цих платежів стягувати з вказаних закладів пеню за 
кожний день прострочки, у розмірах, встановлених 
діючим законодавством; 

11) накладати адміністративні штрафи на посадових 
осіб, громадян, винних у порушеннях діючого 
фінансового законодавства. Розміри адміністративних 
штрафів встановлюються в певних кількостях неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян в залежності 
від характеру порушень; 

12) користуватися безперешкодно у службових спра-
вах засобами зв'язку, які належать підприємствам, уста-
новам та організаціям незалежно від форм власності; 
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13) у разі виявлення зловживань давати доручення 
органам державної контрольно-ревізійної служби на 
проведення ревізій;  

14) вимагати від керівників підприємств, установ, 
організацій, які перевіряються, проведення 
інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних 
цінностей, коштів та розрахунків; у потрібних випадках 
опечатувати каси, склади, архіви; 

15) надавати інформацію з Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків та інших 
обов'язкових платежів іншим державним органам 
відповідно до чинного законодавства. 

16) матеріально і морально заохочувати громадян, 
які подають допомогу в боротьбі з порушеннями подат-
кового законодавства. 

Основні завдання Рахункової палати 
- організація і здійснення контролю за своєчасним 

виконанням видаткової частини Державного бюджету 
України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі 
коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсяга-
ми, структурою та їх цільовим призначенням; 

- здійснення контролю за утворенням і погашенням 
внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення 
ефективності та доцільності видатків державних 
коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів; 

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

- контроль за дотриманням законності щодо надання 
Україною позик і економічної допомоги іноземним 
державам, міжнародним організаціям, передбачених у 
Державному бюджеті України; 
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- контроль за законністю та своєчасністю руху 
коштів Державного бюджету України та коштів поза-
бюджетних фондів в установах Національного банку 
України та уповноважених банках; 

- аналіз встановлених відхилень від показників Дер-
жавного бюджету України та підготовка пропозицій 
про їх усунення, а також про удосконалення бюджетно-
го процесу в цілому; 

- регулярне інформування Верховної Ради України, 
її комітетів про хід виконання Державного бюджету 
України та стан погашення внутрішнього та 
зовнішнього боргу України, про результати здійснення 
інших контрольних функцій. 

Палата здійснює експертно-аналітичні, інформаційні 
та інші види діяльності, що забезпечують контроль за 
рухом загальнодержавних коштів; проводить ревізії і 
перевірки з фінансових питань в апараті Верховної Ра-
ди України, органах виконавчої влади, Національного 
банку України, Фонді державного майна, інших 
підпорядкованих Верховній Раді України органах, а 
також на підприємствах і в організаціях незалежно від 
форми власності; отримувати від керівників установ, 
що перевіряються всю необхідну документацію та іншу 
інформацію про фінансово-господарську діяльність; 
отримувати інформацію від державних організацій, 
фінансово-кредитних установ про стан рахунків та 
здійснювані операції п ідприємствами, які 
перевіряються; проводить експертизу проектів Держав-
ного бюджету України, проетів законів, міжнародних 
договорів тощо. З метою забезпечення стабільної робо-
ти організацій, підприємств, відповідно до прийнятого 
курсу по дерегулюванню підприємницької діяльності 
контролюючі органи повинні координувати терміни 
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проведення перевірок. Згідно з урядовими постанова-
ми, планові виїзні перевірки фінансово-господарської 
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності прово-
дяться всіма контролюючими органами одночасно в 
день, визначений та повідомлений за 10 днів до почат-
ку перевірки органом державної податкової служби. 
При неможливості проведення одночасної перевірки, 
перевірки проводяться у різні терміни, погоджені кон-
тролюючими органами з підприємством, яке 
перевіряється. 

В сучасних умовах створення основ ринкового гос-
подарства особливого значення набуває аудиторський 
контроль. В 1993 р. в Україні був прийнятий Закон 
«Про аудиторську діяльність», який визначає правові 
засади здійснення аудиторської діяльності і спрямова-
ний на створення системи незалежного фінансового 
контролю з метою захисту інтересів власника. 

Закон визначає аудит як перевірку публічної 
бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів 
та іншої інформації щодо фінансово-господарської 
діяльності суб'єктів господарювання з метою визначен-
ня достовірності їх звітності, обліку, його повноти і 
відповідності чинному законодавству та встановленим 
нормативам. 

Аудит здійснюється незалежними особами – аудито-
рами або аудиторськими фірмами. Аудиторські 
перевірки можуть проводитися з ініціативи керівництва 
або власників, засновників, господарюючого суб'єкта. 
Крім того, для певного переліку підприємств і 
організацій діючим законодавством встановлений 
обов'язковий аудит, це зокрема для: банків, 
інвестиційних фондів, інвестиційних компаний, інших 
небанківських фінансових установ, які здійснюють за-
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лучення коштів громадян або залучення чи торгівлю 
цінними паперами (крім операцій з випуску (емісії) 
власних корпоративних прав), бірж, страхових 
компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних 
фондів. 

Затрати на проведення аудиторських перевірок 
суб'єкти господарювання відносять на валові витрати. 

Крім проведення контрольної роботи, аудиторські 
послуги можуть надаватися у вигляді консультацій з 
питань організації бухгалтерського обліку, проведення 
фінансово-господарської діяльності згідно з діючим 
законодавством, у тому числі податковим. Аудиторські 
фірми – це комерційні організації, і тому всі свої послу-
ги вони виконують за плату, розмір якої 
обумовлюється в договорі між замовником і аудиторсь-
кою організацією. 

Перед аудиторами ставляться високі професійні ви-
моги. Так, аудитор повинен мати кваліфікаційний 
сертифікат, який засвідчує його кваліфікаційну 
придатність, а також ліцензію, тобто дозвіл на заняття 
аудиторською діяльністю. Сертифікацію і ліцензування 
аудиторської діяльності в Україні здійснює Аудиторсь-
ка палата. 

При проведенні перевірок аудитори самостійно ви-
значають форми і методи аудиту на підставі чинного 
законодавства, існуючих норм і стандартів, умов дого-
вору із замовником, професійних знань та досвіду. Ау-
дитори мають право отримувати всі необхідні докумен-
ти для проведення перевірок, а також пояснення до 
них. Крім того, можуть перевіряти наявність грошових 
коштів, майна, інших цінностей. 

Поряд з цим аудитори зобов'язані належним чином 
надавати аудиторські послуги, повідомляти власників, 
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замовників про виявлені недоліки ведення бухгалтерсь-
кого обліку і звітності, зберігати в таємниці 
інформацію, отриману при проведенні аудиту. 

З метою забезпечення об'єктивності і 
неупередженості в проведенні аудиторських перевірок 
діючим законодавством забороняється проведення ау-
диту аудитором, який має особисті майнові інтереси, 
прямі родинні стосунки з керівництвом господарюючо-
го суб'єкта, що перевіряється, або є членом 
керівництва, засновником чи працівником (те ж саме – 
по відношенню до дочірніх підприємств, філій). Ре-
зультати проведеної аудиторської перевірки оформля-
ються аудиторським висновком, який є офіційним до-
кументом, що засвідчений підписом та печаткою ауди-
тора або аудиторської фірми. В ньому повинен бути 
зроблений висновок стосовно достовірності звітності, 
повноти і відповідності чинному законодавству та нор-
мативам бухгалтерського обліку фінансово-
господарської діяльності. 

 
 
 

Джерело:  
 

Фінансовий контроль [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу :  http://qps.ru/3VTAP - Дата 
останнього доступу : 05.12.2018. – Назва з 
екрану. 
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проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 446-454.  

У статті наведено основні елементи діючої сьогодні сис-
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до побудови надійних систем таких складових.  

47. Yaroshenko A. S. System approach to state efficiency 
audit arrangement = Системний підхід до організації 
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витку ринку аудиторських послуг в Україні / О. О. Вла-
сенко, С. М. Марченко // Актуальні проблеми 
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організації навчання і практики економічного аналізу / 
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диторських послуг в Україні / Н. Г. Здирко // Агросвіт. 
– 2017. – № 9. – С. 69-74. 
78. Івахненков С. Корпоративна корупція та функції 
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облік і аудит. – 2017. – № 3. – С. 18-23. 
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заченко // Агросвіт. – 2018. – № 5. – С. 34-41. 
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дика здійснення / О. Малишкін // Бухгалтерський облік 
і аудит. – 2014. – № 10. – С. 23-31. 
103. Марчук Т. Контролюємо місцеві бюджети. Корот-
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Автором досліджено порядок організації, проблеми 
інституційної взаємодії в системі управління та контролю 
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незалежної державної аудиторської установи / В. І. 
Невідомий // Фінанси України. – 2016. – № 1. – С. 116-
125. 
109. Никіфорова І. Організаційно-методологічні заса-
ди аудиту ефективності виконання бюджетних про-
грам /І. Никіфорова // Фінансовий контроль. – 2014. – 
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У статті розглянуто основні засади і практику, обгрун-
товано результати аудиту функціонування, повноти спла-
ти та зарахування до бюджету адміністративних зборів у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, проаналізовано 
та показано важливі системні проблеми і ризики у 
справлянні відповідних зборів, а також зроблено висновки і 
запропоновано заходи з попередження негативних наслідків 
у цій сфері. 

112. Огонь Ц. Г. Аудит надходжень платежів за кори-
стування надрами до бюджету [Електронний ресурс] / 
Ц. Г. Огонь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. 
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– № 11. – С. 345-352. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_11_42. – Дата останнього 
доступу: 24.10.2018.  

У статті розглянуто основні засади, практику та резуль-
тати аудиту надходжень платежів до бюджету за кори-
стування надрами для видобування корисних копалин, показа-
но основні ризики невиконання доходів бюджету, зроблено 
висновки та запропоновано шляхи упередження дії негатив-
них факторів у цій сфері. 

113. Оніщук В. Аудит нематеріальних активів. 
Специфіка управління та обліку / В. Оніщук // 
Фінансовий контроль. – 2016. – № 12. – С. 15-19. 
114. Організація і методика аудиту [Електронний ре-
сурс] : конспект лекцій / уклад. Ю. Н. Мардус ; Нац. 
техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Х. : НТУ «ХПІ», 
2017. – 72 с. – Режим доступу : http://
repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/35993/1/
prohramy_2017_Orhanizatsiia_i_metodyka_audytu.pdf. – 
Дата останнього доступу : 09.11.2018. 
115. Павлов В. В. Сутність та сфера застосування «дью 
ділідженс» як інструменту передінвестиційного 
аналізу / В. В. Павлов // Економіка. Фінанси. Право. – 
2017. – № 3. – С. 41-44. 
116. Пантелеєв О. Державний фінансовий аудит 
працює насамперед на попередження порушень законо-
давства / О. Пантелеєв // Фінансовий контроль. – 2017. 
– № 9. – С. 31-32. 
117. Петрик О. А. Аудит оцінки вартості основних 
засобів / О. А. Петрик // Економіка. Фінанси. Право. – 
2015. – № 4. – С. 24-26. 
118. Пізняк Т. І. Впровадження системи стандартів і 
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міжнародних рекомендацій в галузі екологічного ау-
диту в Україні / Т. І. Пізняк // Економіка. Фінанси. 
Право. – 2017. – № 4. – С. 19-25. 
119. Піхоцький Ю. Сутність аудиту державних 
ресурсів як форма фінансового контролю / Ю. 
Піхоцький // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 35-38. 
120. Потриваєва Н. В. Аудит як засіб попередження 
банкрутства / Н. В. Потриваєва // Вісник аграрної нау-
ки Причорномор'я. – 2014. – Вип. 3 (79). – Т. 1. – С. 
36-43. 
121. Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність : закон України від 21 грудня 2017 р. № 
2258-VIII / Верховна Рада України // Відомості 
Верховної Ради України. – 2018. – № 9. – С. 5-65. 
122. Про затвердження Порядку проведення Держав-
ною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами державного фінансового 
аудиту державних (регіональних) цільових програм 
[Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів 
України від 29 верес. 2018 р № 692. – Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2018-п. – Дата 
останнього доступу: 25.10.2018. 
123. Про затвердження Порядку проведення Держав-
ною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами державного фінансового 
аудиту інвестиційних проектів [Електронний ресурс] : 
постанова Кабінету Міністрів України від 12 верес. 
2018 р № 740. –Режим доступу : http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2018-п – Дата остан-
нього доступу: 25.10.2018. 
124. Прокопець Л. В. Роль аудиту персоналу на 
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підприємсті / Л. В. Прокопець // Агросвіт. – 2017. – № 
23. – С. 62-65. 
125. Проскуріна Н. М. Аудит операцій з давальниць-
кою сировиною у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності / Н. М. Проскуріна // Статистика України. – 
2018. – № 1. – С. 77-84. 
126. Рафальська К. Бухоблік та аудит чекають великі 
зміни у 2018 [Електронний ресурс] / К. Рафальська // 
Бізнес. –2017. – 28 грудня. – Режим доступу : https://
biz.nv.ua/ukr/experts/rafalskaya_e/bukhoblik-ta-audit-
nastupnoho-roku-chekajut-veliki-zmini-2442262.html – 
Дата останнього доступу : 04.12.2018.  
127. Редченко К. І. Аудиторські послуги на ринку ІСО: 
можливості та перспективи / К. І. Редченко // Статисти-
ка України. – 2018. – № 1. – С. 85-92. 
128. Редько А. Аудит в Украине. Прагматика пользова-
теля / А. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. 
– № 9. – С. 37-43. 
129. Редько О. Ю. Основні ілюзії щодо ринку аудиту в 
Україні / О. Ю. Редько // Статистика України. – 2018. – 
№ 1. – С. 93-97. 
130. Селіщева С. В. Методологія оцінки ризиків припи-
нення діяльності, пов'язаних з неефективністю 
управління підприємством / С. В. Селіщева // Статисти-
ка України. – 2017. – № 1. – С. 78-83. 
131. Серпенінова Ю. С. Особливості організації аудиту 
фонду гарантування вкладів фізичних осіб / Ю. С. 
Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. 
– № 6. – С. 427-431.  

У статті розглянуто основні напрямки і нормативне регу-
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лювання порядку проведення аудиту Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб. Надано порядок вибору аудиту для 
проведення аудиторської перевірки Фонду. Запропоновано 
порядок організації та функції служби внутрішнього аудиту 
Фонду. 

132. Сидоренко Д. Кодекс етики внутрішніх 
аудиторів / Д. Сидоренко // Фінансовий контроль. – 
2014. – № 11. – С. 43-47. 
133. Сидоренко Д. Окремі аспекти діяльності з 
внутрішнього аудиту / Д. Сидоренко // Фінансовий 
контроль. – 2015. – № 6. – С. 48-51. 
134. Скрипник А. Держаудитслужба запроваджує нову 
модель розвитку і підготовки висококваліфікованих 
державних аудиторів / А. Скрипник // Фінансовий 
контроль. – 2017. – № 10. – С. 7-10. 
135. Слободяник Ю. Б. Перспективи розвитку 
Рахункової палати України як вищого органу держав-
ного аудиту / Ю. Б. Слободяник // Фінанси України. – 
2015. – № 3. – С. 114-126. 
136. Сметанко О. В. Внутрішній аудит як ключовий 
елемент системи протидії шахрайству в акціонерних 
товариствах / О. В. Сметанко // Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – № 11. – С. 364-374.  

У статті проведено комплексне дослідження методів і 
процедур, які доцільно використовувати в процесі здійснення 
внутрішнього аудиту з метою профілактики і протидії 
шахрайству в системі корпоративного управління 
акціонерним товариством. Розкрито особливості викори-
стання в практичній діяльності служби внутрішнього ауди-
ту методів протидії шахрайству в акціонерних товарист-
вах. 
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137. Стефанюк І. Б. Кваліметрична оцінка 
організаційної спроможності урядового фінансового 
контролю й аудиту / І. Б. Стефанюк, Г. І. Завистовсь-
ка // Фінанси України. – 2016. – № 8. – С. 89-105.  

У статті охарактеризовано сучасний стан, особливості й 
тенденції розвитку урядового фінансового контролю. Розкри-
то підходи щодо визначення його місії й цілей. 

138. Стеценко С. Внутрішній аудит ефективності в дер-
жавному управлінні: роль і перспективи розвитку / С. 
Стеценко, С. Танчик // Казна України. – 2015. – № 7. – 
С. 31-39. 
139. Трайтлі В. Правове забезпечення державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних програм: 
шляхи модернізації / В. Трайтлі // Фінансовий кон-
троль. – 2017. – № 12. – С. 31-37. 
140. Трайтлі В. Принципи аудиту відповідності у дер-
жавному секторі: міжнародний досвід / В. Трайтлі // 
Фінансовий контроль. – 2017. – № 3. – С. 36-39. 
141. Фабіянська В. Ю. Поняття якості в аудиторській 
практиці / В. Ю. Фабіянська // Агросвіт. – 2017. – № 9. 
– С. 62-68. 
142. Чумакова І. Державний внутрішній аудит в 
Україні: на шляху до підвищення іміджу / І. Чумако-
ва // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 7. – С. 
31-41. 
143. Щирська О. В. Контроль якості надання ауди-
торських послуг у контексті зовнішніх перевірок / О. В. 
Щирська, Є. О. Кушнір // Статистика України. – 2018. – 
№ 2. – С. 101-106.  
144. Яременко В. Аудит в Україні: Чому уряд створює 
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нерівні умови конкуренції [Електронний ресурс] / В. 
Яременко // UBR.ua. – 2015. – 5 березня. – Режим дос-
тупу : https://blog.ubr.ua/finansy/audit-v-ukraini-chomu-
uriad-stvorue-nerivni-umovi-konkurencii-9781. – Дата 
останнього доступу : 24.10.2018. 
145. Bondar V. P. Problems of professional ethics stan-
dards of auditors in Ukraine = Проблеми застосування 
норм професійної етики у діяльності аудиторів 
України / V. P. Bondar // Статистика України. – 2017. – 
№ 1. – С. 61-68. 
146. Maksimova V. F. Post-clearance control in integrated 
border management = Постмитний контроль в 
інтегрованому управлінні кордоном / V. F. Maksimova, 
D. O. Sagaryova // Актуальні проблеми економіки. – 
2014. – № 6. – С. 403-412.  

У статті досліджено точки зору сучасних авторів на 
сутність митних перевірок та проаналізовано існуючі 
категоріальні визначення даного поняття. За результатами 
дослідження визначено сутність та економічний зміст по-
стмитного контролю, який базується на методах аудиту, 
та сформульовано його зміст. 

147. Maltseva А. А. The audit of technology park struc-
tures' intellectual capital: scientific and methodological 
approaches = Аудит інтелектуального капіталу техно-
паркових структур: науково-методичні підходи / А. А. 
Maltseva, E. V. Klyushnikova // Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – № 12. – С. 364-376.  

У статті об'єктом дослідження є технопаркова струк-
тура, що представляє собою комплексний багатоелемент-
ний суб'єкт економіки, для цілей якої трансформовано і 
представлено основи інтелектуального аудиту. 



45 

 

148. Samchynska Y. B. Auditing services in evaluation of 
companies' information systems and technologies effi-
ciency = Аудиторські послуги в оцінюванні 
ефективності інформаційних систем і технологій 
компаній / Y. B. Samchynska, M. O. Vinnyk // Актуальні 
проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 380-388.  

У статті запропоновано методичні засади надання ауди-
торських послуг з оцінювання ефективності інформаційних 
систем і технологій для застосування в практичній 
діяльності аудиторських фірм та служб внутрішнього кон-
тролю (аудиту) компаній з метою задоволення зростаючих 
інформаційних потреб компаній та функціональної 
активізації їх інформаційних ресурсів. 

149. Wajeetongratana Р. Internal audit functions affecting 
audit quality: certified public accountants in Thailand case 
study = Функції внутрішнього аудиту, що визначають 
його якість: за даними сертифікованих бухгалтерів-
аудиторів Таїланду / Р. Wajeetongratana // Актуальні 
проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 396-399.  

У статті досліджено питання якості аудиту, що прово-
диться сертифікованими бухгалтерами-аудиторами в 
Таїланді, а також функції аудиту, що визначають його 
якість. Результати аналізу даних опитування дозволили 
виділити функції внутрішнього аудиту, що вливають на його 
якість: аудит ефективності діяльності; фінансовий аудит 
та ІТ-аудит. Дані функції визначать якість аудиту сумарно 
на 31,9%. 

2.1. Внутрішній аудит 

150. Артеменко Н. В. Внутрішній аудит : основи та 
перспективи розвитку в Україні / Н. В. Артеменко // 
Дослідження та оптимізація економічних процесів 
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«Оптимум–2015» : матр. 11-ї Міжнар. наук.-практ. 
конф., 7-9 грудня 2015 р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 
6-9. – Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/
handle/KhPI-Press/26034 - Дата останнього доступу: 
09.11.2018. 
151. Бариніна М. В. Роль внутрішнього аудиту в 
запобіганні та зниженні корупції / М. В. Бариніна // 
Фінанси України. – 2015. – № 11. – С. 97-112.  

У статті розглянуто ключові завдання, повноваження 
та роль підрозділів внутрішнього аудиту органів державно-
го сектору в запобіганні та зниженні корупції. 

152. Борисенко В. Морально-етичні засади діяльності 
та правила поведінки працівників підрозділів 
внутрішнього аудиту / В. Борисенко // Казна України. 
– 2016. – № 5. – С. 44-46. 
153. Боровкова Т. Європейські підходи до проведення 
внутрішнього фінансового аудиту / Т. Боровкова, Г. 
Кудрик // Фінансовий контроль. – 2015. – № 12. – С. 
22-29. 
154. Виноградова М. О. Аудит : навч. посіб. / М. О. 
Виноградова, Л. І. Жидєєва. – К. : ЦУЛ, 2014. – 540 с.  
155. Внутрішній аудит [Електронний ресурс] / 
Міністерство юстиції. – 2017. –Режим доступу : https://
minjust.gov.ua/internal-audit. – Дата останнього досту-
пу: 25.10.2018. 
156. Ковальова А. О. Внутрішній аудит як елемент 
управлінського контролю якості на вітчизняних 
підприємствах [Электронный ресурс] / А. О. Ковальо-
ва // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення 
діяльності суб’єктів господарювання: національні, 
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глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : матер. 
міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 23-25 листо-
пада 2016 року. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 24-27. – 
Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/
handle/123456789/2986. – Дата останнього доступу : 
09.11.2018. 
157. Ковальчук Ю. Внутрішній аудит в держуправлінні. 
Слабка ланка чи запорука ефективного використання 
публічних ресурсів? [Електронний ресурс] / Ю. Коваль-
чук // LB.ua. – 2018. – 30 травня. – Режим доступу : 
http://link.pub/2761911 – Дата останнього доступу: 
25.10.2018. 
158. Козловська Н. Якість аудиту: сутність та оцінка / 
Н. Козловська // Казна України. – 2015. – № 6. – С. 20-
22. 
159. Колесник С. Аудит вам на допомогу! / С. Колес-
ник // Охорона праці. – 2018. – № 1. – С. 13-16.  

Досвід проведення внутрішнього аудиту у виробничо-
торгівельній фірмі «ВЕЛАМ». 

160. Король В. М. Сучасний стан та необхідність 
організаційно-методологічного забезпечення розвитку 
внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів України / 
В. М. Король, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 
2015. – № 5. – С. 104-126.  

У статті проаналізовано основні відомчі нормативно-
правові документи Міністерства фінансів України у сфері 
внутрішнього аудиту, їх відповідність вимогам нормативно-
правових актів вищого рівня та нормам міжнародних 
стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. 
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161. Кравченко Ю. Євроінтеграційні вектори побудо-
ви в Україні надійної системи державного 
внутрішнього фінансового контролю / Ю. Кравчен-
ко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 6. – С. 
41-47. 
162. Кравчук А. Принципи організації внутрішнього 
контролю та його роль у підвищенні ефективності 
діяльності установи / А. Кравчук // Казна України. – 
2017. – № 6. – С. 27-31. 
163. Кудрик Г. Визначено порядок контролю за ста-
ном внутрішнього аудиту / Г. Кудрик // Фінансовий 
контроль. – 2014. – № 10. – С. 32-35. 
164. Кудрик Г. Зміни до стандартів внутрішнього ау-
диту / Г. Кудрик // Фінансовий контроль. – 2015. – № 
3. – С. 20-21. 
165. Кудрик Г. Управлінська звітність про результати 
діяльності з внутрішнього аудиту: особливості скла-
дання та подання до Держфінінспекції України / Г. 
Кудрик // Фінансовий контроль. – 2014. – № 8. – С. 22-
25. 
166. Кузнєцова С. Організація внутрішнього аудиту в 
системі управлінського контролю компанії / С. 
Кузнєцова, А. Кузнєцов // Бухгалтерський облік і ау-
дит. – 2015. – № 5. – С. 19-26.  
167. Мардус Н. Ю. Підвищення якості внутрішнього 
аудиту як елементу системи управління 
підприємством [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мар-
дус // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й опо-
даткування суб'єктів господарської діяльності: 
теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. 
пр. за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф., 
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30-31 березня 2017 р. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 
3 7 1 - 3 7 5 .  –  Р е ж и м  д о с т уп у :  h t t p : / /
repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33580 - Дата 
останнього доступу : 09.11.2018.  
168. Нєізвестна О. В. Дослідження практики комплаєнс 
у страхових компаніях України / О. В. Нєізвестна // 
Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 267-
273. 

У статті розглянуто проблеми реалізації комплаєнс-
функції в страхових компаніях України. Обґрунтовано 
необхідність виокремлення комплаєнс-функції із системи 
внутрішнього аудиту страховика. Запропоновано напрямки 
побудови системи комплаєнс у страховій компанії. 

169. Перепічка П. Функціонування централізованого 
державного фінансового контролю: суть, необхідність, 
переваги / П. Перепічка // Фінансовий контроль. – 2014. 
– № 3. – С. 12-16. 
170. Про затвердження Порядку проведення 
внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції 
України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства 
юстиції України від 16 лют. 2018 р. № 404/5. – Режим 
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/
v2781323-16  – Дата останнього доступу: 25.10.2018. 
171. Серпенінова Ю. С. Особливості організації аудиту 
фонду гарантування вкладів фізичних осіб / Ю. С. 
Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. 
– № 6. – С. 427-431.  

У статті розглянуто основні напрямки і нормативне регу-
лювання порядку проведення аудиту Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб. Надано порядок вибору аудиту для про-
ведення аудиторської перевірки Фонду. Запропоновано порядок 
організації та функції служби внутрішнього аудиту Фонду.  
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172. Сидоренко Д. Окремі аспекти діяльності з 
внутрішнього аудиту / Д. Сидоренко // Фінансовий 
контроль. – 2015. – № 6. – С. 48-51. 
173. Сметанко О. В. Внутрішній аудит як ключовий 
елемент системи протидії шахрайству в акціонерних 
товариствах / О. В. Сметанко // Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – № 11. – С. 364-374.  

У статті проведено комплексне дослідження методів і 
процедур, які доцільно використовувати в процесі здійснення 
внутрішнього аудиту з метою профілактики і протидії 
шахрайству в системі корпоративного управління 
акціонерним товариством. Розкрито особливості викори-
стання в практичній діяльності служби внутрішнього ауди-
ту методів протидії шахрайству в акціонерних товарист-
вах. 

174. Сметанко О. В. Розвиток методології 
внутрішнього аудиту / О. В. Сметанко // Актуальні 
проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 389-398.  

У статті надано обґрунтування методологічній схемі та 
моделі процесу проведення внутрішнього аудиту в умовах 
орієнтації системи корпоративного управління акціонерним 
товариством на прийняття рішень в умовах невизначеності 
та ризику. 

175. Стеценко С. Внутрішній аудит ефективності в 
державному управлінні: роль і перспективи розвитку / 
С. Стеценко, С. Танчик // Казна України. – 2015. – № 
7. – С. 31-39. 
176. Фостолович В. А. Сучасний підхід до системи 
управління операцій з давальницькою сировиною у 
сфері ЗЕД / В. А. Фостолович, І. В. Ковальчук, А. С. 
Гловюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5. – 
С. 27-34. 
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177. Чумакова І. Державний внутрішній аудит в 
Україні: на шляху до підвищення іміджу / І. Чумако-
ва // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 7. – С. 
31-41. 
178. Чумакова І. Ю. Сучасний стан та необхідність 
організаційно-методологічного забезпечення розвитку 
внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів України / 
І. Ю. Чумакова, В. М. Король // Фінанси України. – 
2015. – № 5. – С. 104–126. 
179. Янковська В. А. Організація внутрішнього аудиту 
в банках / В. А. Янковська // Економіка. Фінанси. Пра-
во. – 2017. – № 7. – С. 11-13. 
180. Burtseva K. Y. Interconnection between internal con-
trol and the assessment of risk of financial stability loss by 
educational institutions = Взаємозв'язок системи 
внутрішнього контролю та оцінювання ризиків втрати 
фінансової стійкості закладів освіти / K. Y. Burtseva, E. 
B. Vokina, O. V. Schneider // Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – № 10. – С. 410-418.  

У статті виявлено основні підходи до процесу 
внутрішнього контролю освітніх установ, цілі та складові 
внутрішнього контролю в таких установах: оцінювання 
ризиків; інформаційне середовище; контрольне середовище; 
засоби контролю; моніторинг засобів контролю.  

181. Jovkoviс В. The contribution of internal audit in man-
aging banking risks and expected benefits of the Basel II 
implementation in serbian banks: empirical research = 
Роль внутрішнього аудиту в управліні банківськими 
ризиками та очікувані переваги від впровадження Basel 
II у сербських банках: емпіричне дослідження / В. 
Jovkoviс, S. Jovetiс, S. Ljubisavljeviс // Актуальні про-
блеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 387-394.  
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У статті показано, що внутрішній аудит у сучасному 
бізнес-середовищі може надавати послуги консалтингу для 
управлінців різних рівней ієрархії. Аудит проводиться з ме-
тою надання інформації щодо управління фінансовими ак-
тивами та економічної діяльності, дотримання правових 
норм тощо та сприяє досягненню цілей організації й 
попереджає порушення законодавства.  

182. Kalibayev M. K. Audit of accounts receivable as an 
essential element of organization management = Аудит 
дебіторської заборгованості як найважливіший еле-
мент управління організацією / M. K. Kalibayev // 
Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 
370-378.  

У статті досліджено сутність та основні завдання ау-
диту дебіторської заборгованості. Представлено методику 
і виділено основні етапи проведення внутрішнього і 
зовнішнього аудиту дебіторської заборгованості. Розробле-
но тести для перевірки розрахунків з покупцями і замовника-
ми на підприємстві. 

183. Samchynska Y. B. Auditing services in evaluation of 
companies' information systems and technologies effi-
ciency = Аудиторські послуги в оцінюванні 
ефективності інформаційних систем і технологій 
компаній / Y. B. Samchynska, M. O. Vinnyk // 
Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 
380-388.  

У статті запропоновано методичні засади надання ау-
диторських послуг з оцінювання ефективності 
інформаційних систем і технологій для застосування в 
практичній діяльності аудиторських фірм та служб 
внутрішнього контролю (аудиту) компаній з метою задо-
волення зростаючих інформаційних потреб компаній та 
функціональної активізації їх інформаційних ресурсів.  
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184. Skrypnyk M. I. Compliance of managerial accounting 
in the context of information technology use = 
Еквілінеарність ведення управлінського обліку в умо-
вах використання інформаційних технологій / M. I. 
Skrypnyk, M. M. Matiukha // Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – № 5. – С. 438-443.  

У статті досліджено питання відповідності побудови 
управлінського обліку в умовах застосування інформаційних 
технологій. Обґрунтовано необхідність взаємодії систем 
управлінського обліку та внутрішнього аудиту при 
застосуванні інформаційних технологій з метою забезпечен-
ня ефективності інформаційної підтримки прийняття 
рішень. 

2.2. Державний аудит 

185. Артюх О. В. Сутність державного контролю та ау-
диту [Електронний ресурс] / О. В. Артюх, Д. І. Астахо-
ва // Потенціал економіки країни: сучасний стан, розви-
ток та управління: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (17-18 червня 2016 року). – 
Львів: ГО «Львівська економічна фундація», 2016. – Ч. 
1. – С. 7-9. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/
jspui/handle/123456789/5020. – Дата останнього досту-
пу: 06.11.2018. 
186. Будник Л. А. Класифікація державного аудиту 
[Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // 
Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 2. – Режим дос-
тупу :  ht tp: / /www.economyandsoc iety. in .ua/
journal/2_ukr/118.pdf. – Дата останнього доступу: 
06.11.2018. 
187. Будник Л. А. Організаційні аспекти державного 
фінансового аудиту [Електронний ресурс] / Л. А. Буд-



54 

 

ник, І. Д. Голяш // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2015. – Вип. 3. – Режим доступу : http://
global-national.in.ua/archive/3-2015/169.pdf. – Дата ос-
таннього доступу: 13.11.2018. 
188. Дікань Л. В. Державний аудит / Л. В. Дікань, Ю. 
О. Голуб, Н. В. Синюгіна. – К. : Знання, 2011. – 503 с. 
189. Долбнєва Д. В. Сучасний стан проведення дер-
жавного аудиту бюджетних програм Державною ауди-
торською службою України [Електронний ресурс] / Д. 
В. Долбнєва // Modern Economics. - 2018. - № 10. - С. 
43-48. – Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/
jspui/handle/123456789/4606. –Дата останнього досту-
пу : 06.11.2018. 
190. Максімова В. Ф. Сутність державного аудиту 
[Електронний ресурс] / В. Ф. Максімова, Ю. Б. Слобо-
дяник // Бізнес Інформ. – 2013. – № 11. – С. 319-323. – 
Режим доступу : http://www.business-inform.net/
pdf/2013/11_0/319_323.pdf. –Дата останнього доступу : 
06.11.2018. 
191. Мироненко А. Особливості застосування методи-
ки проведення державного фінансового аудиту 
діяльності суб'єктів господарювання / А. Мироненко // 
Фінансовий контроль. – 2015. – № 2. – С. 32-35. 
192. Невідомий В. І. Зовнішній аудит фінансової 
звітності міжнародних організацій / В. І. Невідомий // 
Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 72-82.  

У статті досліджено практику фінансового аудиту 
публічних фінансів міжнародних організацій на прикладі ау-
диту Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), яка напрацьована Рахунковою палатою України 
протягом 2009–2013 рр., коли її було призначено зовнішнім 
аудитором цієї організації. 
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193. Пантелеєв О. Державний фінансовий аудит 
працює насамперед на попередження порушень законо-
давства / О. Пантелеєв // Фінансовий контроль. – 2017. 
– № 9. – С. 31-32. 
194. Про затвердження Порядку проведення Держав-
ною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами державного фінансового 
аудиту державних (регіональних) цільових програм 
[Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів 
України від 29 верес. 2018 р № 692. – Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2018-п. – Дата 
останнього доступу: 25.10.2018. 
195. Про затвердження Порядку проведення Держав-
ною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами державного фінансового 
аудиту інвестиційних проектів [Електронний ресурс] : 
постанова Кабінету Міністрів України від 12 верес. 
2018 р № 740. – Режим доступу : http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2018-п. – Дата остан-
нього доступу : 25.10.2018. 
196. Слободяник Ю. Б. Державний фінансовий аудит: 
проблема конвенційності понять [Електронний ре-
сурс] / Ю. Б. Слободяник // Стратегія розвитку аудиту в 
умовах глобалізації економічних відносин: тези доп. 
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 березня-1 квітня 
2016 року). – Київ: КНТЕУ, 2016. – С. 161-164. . – Ре-
жим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/
handle/123456789/5165. – Дата останнього доступу: 
06.11.2018. 
197. Трайтлі В. Державний фінансовий аудит та 
інспектування: сутність, принципові відмінності, на-
прями розвитку / В. Трайтлі, Л. Ганущак // Фінансовий 
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контроль. – 2016. – № 7-8. – С. 19-23. 
198. Хомутенко А. В. Методологічні засади державно-
го аудиту у сфері фінансів із позиції синергетичного 
підходу / А. В. Хомутенко // Фінанси України. – 2014. 
– № 8. – С. 47-56.  

У статті обґрунтовано необхідність поглиблення 
методологічних засад дослідження державного аудиту у 
сфері фінансів як прогресивної форми державного 
фінансового контролю. 

199. Хомутенко В. П. Державний аудит публічних 
фінансів [Електронний ресурс] : навч.посіб. / В. П. Хо-
мутенко, І. С. Луценко, А. В. Хомутенко. – Одеса : 
Кримполіграфпапір, 2016. – 412 с. – Режим доступу : 
h t t p : / / d s p a c e . o n e u . e d u . u a / j s p u i /
bitstream/123456789/5029/1/Державний%20аудит%
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