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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит 

управлінської діяльності» є формування теоретичних знань і 

набуття практичних навичок з основ організації та ведення 

бухгалтерського обліку, формування системи фінансової та 

бюджетної звітності, проведення зовнішнього та внутрішнього 

державного  аудиту діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, а також використання їх результатів як 

інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

Завдання навчальної дисципліни «Облік і аудит 

управлінської діяльності»: 

– ознайомлення з засадами організації обліку, бюджетної та 

фінансової звітності органів публічного управління та 

адміністрування; 

– оволодіння основними навичками ведення обліку та 

формування бюджетної і фінансової звітності; 

– вивчення нормативно-правових основ зовнішнього та 

внутрішнього державного аудиту; 

– ознайомлення з процесом державного аудиту, його організації 

та методики, документування. 

Предмет навчальної дисципліни – управлінська 

діяльність суб’єктів органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Перелік компетентностей та результатів навчання визначений 

галузевим стандартом вищої освіти України зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерством освіти і науки України  від 29.10.2018 №1172, який 

забезпечує навчальна дисципліна «Облік і аудит управлінської 

діяльності», включає здатності до: 

– пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

– спілкування з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності); 

– здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення 

управлінських процесів. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. Теоретико-методичні основи обліку і аудиту 

органів публічного управління та адміністрування 

 

Змістовий модуль 1.  Бухгалтерський облік в інформаційній 

системі органів публічного управління та адміністрування 

 

Тема 1. Суть і місце облікової інформації в діяльності органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування  
Процес прийняття управлінських рішень. Сутність та місце 

обліково-аналітичної інформації в інформаційному забезпеченні 

процесу управління публічними фінансами. Класифікація облікової 

інформації. Користувачі облікової інформації. Доступ до публічної 

інформації. 

 

Тема 2. Теоретичні основи бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський облік як функція управління. Бухгалтерський 

облік: сутність, предмет, об’єкти, функції та принципи побудови. 

Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його складових 

елементів. Бухгалтерський баланс як елемент методу, його значення 

і використання в управлінні. Типи господарських операцій та їх 

вплив на структуру і валюту балансу. Рахунки бухгалтерського 

обліку, їх призначення та будова, план рахунків. Подвійний запис, 

його суть і контрольне значення.  

 

Тема 3. Організація і методика бухгалтерського обліку 

суб'єктів публічного управління та адміністрування  

Обліковий процес та його етапи. Національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі. Форми 

бухгалтерського обліку. Облікова політика суб’єкта публічного 

управління та адміністрування. 

 

Тема 4. Значення бюджетної та фінансової звітності в 

управлінні державними фінансами 

Склад, методика формування та подання бюджетної звітності. 

Склад, методика формування та подання фінансової звітності. 

Використання бюджетної та фінансової звітності в процесі 
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управління органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування.  

 

Змістовий модуль 2. Державний аудит суб’єктів публічного 

управління та адміністрування 

 

Тема 5. Аудит державних фінансів як складова державного 

фінансового контролю 

Загальна характеристика системи державного фінансового 

контролю. Аудит в системі державного фінансового контролю. 

Види та суб’єкти аудиту в державному секторі (Рахункова палата, 

Державна аудиторська служба, органи внутрішнього аудиту 

суб’єктів державного сектору). Регулювання державного аудиту.  

 

Тема 6. Основи організації та методики внутрішнього аудиту 

суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування 

Функції відділів внутрішнього аудиту розпорядників бюджет 

них коштів. План діяльності внутрішнього аудиту. Основні етапи і 

послідовність виконання аудиту. Планування аудиту. Проведення 

аудиту та звітування за його результатами. 

Аудит Державної аудиторської служби України (ДАСУ). Аудит 

окремих господарських операцій. Аудит виконання бюджетних 

програм. Аудит виконання місцевих бюджетів. Аудит діяльності 

суб'єктів господарювання  

 

Тема 7. Незалежний зовнішній аудит діяльності органів 

державного управління та адміністрування 

Державний зовнішній фінансовий аудит щодо здійснення 

закупівель за рахунок коштів державного бюджету. Фінансовий 

аудит. Основні етапи аудиту. Планування фінансового аудиту. 

Методи і прийоми фінансового аудиту. Звітування за результатами 

фінансового аудиту. Аудит ефективності. Планування аудиту 

ефективності.  Метоли і прийоми. Звітування за результатами 

аудиту ефективності. 
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3. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Проведення практичних занять з дисципліни «Облік і аудит 

управлінської діяльності» передбачає розгляд передбачених 

робочою програмою і розглянутих на лекціях тем та виконання 

декількох практичних завдань.  

Теми та зміст практичних занять відповідно до робочої програми 

подано у табл. 1. 

Таблиця 1 

Теми практичних занять 

Тема  Зміст 
Форма 

контролю 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Суть і місце 

облікової 

інформації в 

діяльності органів 

виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування 

Види облікової 

інформації та їх 

використання при 

прийнятті 

управлінських 

рішень 

Усне 

опитування 

Виконання 

завдань 1 - 

Тема 2. Теоретичні 

основи 

бухгалтерського 

обліку 

Основні 

господарські 

операції та їх 

вплив на 

бухгалтерський 

баланс 

Усне 

опитування 

Виконання 

завдань 
2 - 

Тема 3. Організація 

і методика 

бухгалтерського 

обліку суб'єктів 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Складання 

положення про 

облікову політику 

та організацію 

бухгалтерського 

обліку 

Усне 

опитування 

Виконання 

завдань 2 2 

Тема 4. Значення 

бюджетної та 

фінансової звітності 

в управлінні 

державними 

фінансами 

Складання 

бюджетної та 

фінансової 

звітності за 

даними обліку 

Усне 

опитування 

Виконання 

завдань 
1 - 
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1 2 3 4 5 

Тема 5. Аудит 

державних фінансів 

як складова 

державного 

фінансового 

контролю 

Визначення 

повноважень 

органів державного 

контролю. Види 

взаємодії 

працівників органів 

виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування з 

внутрішніми та 

зовнішніми 

аудиторами  

Усне 

опитування 

Виконання 

завдань 

2 1 

Тема 6. Основи 

організації та 

методики 

внутрішнього 

аудиту суб’єктів 

державного 

управління і 

місцевого 

самоврядування 

Складання робочих 

документів 

аудитора 

 

Усне 

опитування 

Виконання 

завдань 

4 2 

Тема 7. Незалежний 

зовнішній аудит 

діяльності органів 

державного 

управління та 

адміністрування 

Складання робочих 

документів 

аудитора 

Усне 

опитування 

Виконання 

завдань 
2 1 

Разом 14 6 

 
Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться під 

час контролю за виконанням завдань на заняттях, перевірки 

завдань, визначених для самостійного виконання, та за допомогою 

усного опитування за шкалою, наведеною у таблиці 2 та у % від 

кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого 

числа: 

 0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 
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80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

1 2 

1.1.1. Лекційне заняття 1. Суть і місце облікової 

інформації в діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування  

2 

1.1.2. Лекційне заняття 2. Теоретичні основи 

бухгалтерського обліку  
2 

1.1.3. Лекційне заняття 3. Організація і методика 

бухгалтерського обліку суб'єктів публічного 

управління та адміністрування 

2 

1.1.4. Лекційне заняття 4. Значення бюджетної та 

фінансової звітності в управлінні державними 

фінансами 

2 

1.1.5. Лекційне заняття 5. Аудит державних фінансів 

як складова державного фінансового контролю 
2 

1.1.6. Лекційне заняття 6. Основи організації та 

методики внутрішнього аудиту суб’єктів державного 

управління і місцевого самоврядування 

2 

1.1.7. Лекційне заняття 7. Основи організації та 

методики внутрішнього аудиту суб’єктів державного 

управління і місцевого самоврядування 

2 

1.1.8. Лекційне заняття 8. Незалежний зовнішній 

аудит діяльності органів державного управління та 

адміністрування 

2 

1.2.1. Практичне заняття 1. Суть і місце облікової 

інформації в діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

5 

1.2.2. Практичне заняття 2. Теоретичні основи 

бухгалтерського обліку  
5 

1.2.3. Практичне заняття 3. Організація і методика 

бухгалтерського обліку суб'єктів публічного 

управління та адміністрування 

 

5 
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1 2 

1.2.4. Практичне заняття 4. Значення бюджетної та 

фінансової звітності в управлінні державними 

фінансами 

5 

1.2.5. Практичне заняття 5. Аудит державних 

фінансів як складова державного фінансового 

контролю 

5 

1.2.6. Практичне заняття 6. Основи організації та 

методики внутрішнього аудиту суб’єктів державного 

управління і місцевого самоврядування 

5 

1.2.7. Практичне заняття 7. Незалежний зовнішній 

аудит діяльності органів державного управління та 

адміністрування 

5 

1.3. Самостійна робота 9 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

2. Підсумкова складова оцінювання 

2.1. Модульний контроль №1 20 

2.2. Модульний контроль №2 20 

Всього підсумкова складова оцінювання: 40 

Разом: 100 

 
4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Практичне заняття № 1 

Тема:  «Суть і місце облікової інформації в діяльності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування» 

 

План заняття: 

1. Процес прийняття управлінських рішень. 

2. Сутність та місце облікової інформації в інформаційному 

забезпеченні процесу управління публічними фінансами. 

3. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ. 

4. Доступ до публічної інформації. 

 

Кількість годин: 1 год. 
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Мета заняття: вивчення студентами теоретичних засад 

інформаційного забезпечення процесу управління публічними 

фінансами та практичне ознайомлення з умовами та порядком 

забезпечення доступу до інформації про використання публічних 

коштів на веб-порталі Є-data. 

 
Завдання 1.1 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного поняття. 

 
Термін Визначення  

1 2 

1. Управлінське 

рішення 

А. Спрямовані на вирішення завдань, які 

характеризують мету діяльності суб'єктів 

публічного управління та адміністрування. 

2. Процес прийняття 

управлінського 

рішення 

Б. Забезпечують виконання поточних завдань 

діяльності. 

3. Стратегічні 

управлінські рішення 

В. Комплекс дій управлінського персоналу, 

кількість та зміст яких визначається складністю 

вирішення управлінського завдання, потребою в 

оперативності прийняття та важливістю 

прийнятого управлінського рішення. 

4. Тактичні 

управлінські рішення 

Г. Характеризуються простотою, зважаючи на 

той факт, що подібні рішення вже приймалися в 

минулому. 

5. Традиційні 

управлінські рішення 

Д. Вибір однієї з можливих альтернатив впливу 

на керовану систему, тобто це модель, в якій із 

певного числа варіантів вирішення управлінських 

завдань щодо досягнення цілей діяльності 

суб'єктів публічного управління та 

адміністрування вибирається кращий. 

6. Локальні 

управлінські рішення 

Ж. Результат прийняття яких проявляється 

протягом певного періоду часу. 

7. Глобальні 

управлінські рішення 

З. Результат прийняття яких може мати місце 

одразу ж після його ухвалення та доведення до 

виконавців.  

8. Довгострокові 

управлінські рішення 

 

К. Стислість та чіткість викладення інформації 

(досягається за рахунок високої згорнутості 

інформації без втрати її необхідної повноти). 
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9. Критерій якості 

інформації 

«лаконічність» 

Л. Результат яких може мати вплив на один або 

декілька об’єктів управління. 

10.  Критерій якості 

інформації 

«актуальність» 

М. Це властивість інформації бути зрозумілою 

для того, кому вона адресована. 

11. Критерій якості 

інформації 

«своєчасність» 

Н. Це відповідність інформації об’єктивним 

інформаційним потребам. 

12. Критерій якості 

інформації 

«комунікативність» 

О. Впливають на значну кількість об’єктів 

управління прямо або ж опосередковано і даний 

вплив є вагомим. 

13. Інформаційне 

забезпечення процесу 

прийняття 

управлінських рішень 

П. Це здатність задовольняти інформаційну 

потребу у прийнятний для виконання термін. 

14. Економічна 

інформація 

Р. Здатність задовольняти інформаційні потреби 

користувачів для прийняття управлінських 

рішень. 

15. Облікова 

інформація 

С. Економічні суб’єкти (юридичні та фізичні 

особи), споживачі інформації, яка продукується 

системою бухгалтерського обліку на всіх етапах 

облікового процесу 

16. Релевантність Т. Виражається в ідентифікації та наданні 

різноманітних кількісних та якісних показників 

інформації про внутрішнє та зовнішнє 

середовище функціонування суб'єктів публічного 

управління та адміністрування до потреб суб’єкта 

управління. 

17. Користувачі 

облікової інформації 

У. Дані про господарські операції та об’єкти, що 

отримуються на всіх стадіях облікового процесу в 

ході їх ідентифікації та обробки. 

18. Короткострокові 

управлінські рішення 

Ф. Сукупність цифр, фактів, відомостей та інших 

даних, які переважно кількісно відображають 

суспільно-економічні явища і процеси. 
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Завдання 1.2 

 
Вказати, якому із принципів бюджетної системи України, 

визначених Бюджетним кодексом України, відповідають окреслені 

характеристики. 

 
№ 

з/п 

Характеристика Принцип 

бюджетної 

системи 

1. Усі надходження до бюджету за відповідний 

період є відповідними видаткам за аналогічний 

період 

 

2. Використання бюджетних коштів не за цілями, на 

які вони призначені, є бюджетним 

правопорушенням 

 

3. Інформація про використання бюджетних коштів 

висвітлюється в мережі Інтернет (на порталі Є-

data) 

 

4. Усі бюджети України застосовують єдину 

бюджетну класифікацію 

 

5. Для складання бюджету за основу беруться 

реалістичні макроекономічні показники 

 

6. У процесі виконання бюджету необхідно таким 

чином використовувати фінансові ресурси, щоб 

забезпечити виконання поставлених завдань із 

мінімально можливими затратами 

 

7. Бюджетна система має забезпечувати 

справедливий розподіл доходів між громадянами 

 

8. Держава коштами державного бюджету не несе 

відповідальності за бюджетні зобов'язання органів 

місцевого самоврядування 

 

9. Усі надходження та видатки мають бути включені 

до відповідного бюджету 

 

10. З метою максимально можливого наближення 

надання послуг до їх безпосереднього споживача 

здійснюється розподіл видів видатків між 

бюджетами 

 

 
 

 



13 

Питання для обговорення: 

 

1. Розкрийте зміст поняття «процес прийняття управлінських 

рішень». 

2. Які етапи дій управлінського персоналу виділяють в ході 

прийняття управлінських рішень? 

3. Хто є користувачами облікової інформації? 

Охарактеризуйте їхні інформаційні потреби. 

4. Наведіть приклади зовнішніх та внутрішніх користувачів 

облікової інформації. 

5. Сформуйте визначення «розпорядники бюджетних коштів».  

6. Охарактеризуйте бюджетну систему України та принципи її 

побудови. 

7. Які особливості діяльності бюджетних установ? 

8. Дайте визначення поняттю «публічні кошти». 

9. Яку інформацію оприлюднюють на порталі Є-data? 

10. Перерахуйте форми звітів, які повинні  завантажувати 

розпорядники бюджетних коштів на портал Є-data. 

 

  Література: [1; 4; 8; 30]. 

 
Практичне заняття № 2 

Тема: «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 

 

План заняття: 

1. Бухгалтерський облік в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування як невід’ємна складова процесу управління 

публічними фінансами. 

2. Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його 

складових елементів. 

3. Бухгалтерський баланс, його значення і використання в 

управлінні. 

4. Типи господарських операцій та їх вплив на структуру і 

валюту балансу.  
 

Кількість годин: 2 год. 
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Мета заняття: ознайомити студентів з теоретичними основами 

бухгалтерського обліку в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 
 

Завдання 2.1 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну. 

 
Термін Визначення  

1 2 

1. Бухгалтерський 

облік  
А.  Грошова одиниця України. 

2. Користувачі 

фінансової звітності  

Б. Фізичні або юридичні особи, які потребують 

інформації про діяльність суб'єкта державного 

сектору. 

3. Валюта 

бухгалтерського 

обліку 

В. Заборгованість суб'єкта державного сектору, 

яка виникла внаслідок минулих подій і 

погашення якої в майбутньому, як очікується, 

призведе до зменшення ресурсів суб'єкта 

державного сектору, що втілюють у собі 

економічні вигоди або потенціал корисності. 

4. Національне 

положення 

(стандарт) 

бухгалтерського 

обліку в державному 

секторі 

Г. Нормативно-правовий акт, затверджений 

Міністерством фінансів України, що визначає 

принципи та методи ведення бухгалтерського 

обліку і складання фінансової звітності. 

5. Принцип 

бухгалтерського 

обліку  

Д. Ресурси, контрольовані суб'єктом державного 

сектору у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, приведе до 

отримання економічних вигід у майбутньому, 

та/або матимуть потенціал корисності. 

6. Зобов’язання  

Ж. Частина в активах суб'єкта державного 

сектору, що залишається після вирахування його 

зобов’язань. 

7. Власний капітал  

 

З. Система кількісного відображення і якісної 

характеристики господарської діяльності з метою 

управління нею.  
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8. Активи  

К. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та 

передачі інформації про діяльність суб'єкта 

державного сектору зовнішнім та внутрішнім 

користувачам для прийняття рішень. 

9. Баланс  Л. Правило, яким слід керуватися при 

вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських 

операцій і при відображенні їх результатів у 

фінансовій звітності. 

10. Господарська 

операція 

М. Спосіб взаємодії між управлінським 

персоналом та виконавцями щодо досягнення 

поставлених цілей діяльності суб'єкта державного 

сектору. 

11. Господарський 

облік 

Н. Звіт про фінансовий стан суб'єкта державного 

сектору, який відображає на певну дату його 

активи, зобов’язання і власний капітал. 

12. Фінансовий облік О. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі 

активів та зобов’язань, власному капіталі суб'єкта 

державного сектору. 

13. Рахунки 

бухгалтерського 

обліку 

П. Відображення господарської операції за 

дебетом одного і кредитом іншого рахунку на 

однакову суму. 

14. Подвійний запис Р. Систематизований перелік рахунків. 

15. Кореспонденція 

рахунків 

С. Спосіб групування господарських операцій за 

економічно однорідними ознаками з метою 

систематичного контролю за наявністю і змінами 

засобів та їх джерел у процесі діяльності. 

16. План рахунків Т. Рахунки бухгалтерського обліку, на яких 

реєструють інформацію про господарські засоби 

та джерела їх утворення деталізовано і не тільки у 

грошових вимірниках, але й у трудових та 

натуральних. 

17. Система 

управління суб'єктом 

державного сектору 

У. Рахунки бухгалтерського обліку, на яких 

реєструють інформацію про господарські засоби 

та джерела їх утворення узагальнено і у 

грошовому вимірнику. 

18. Синтетичні 

рахунки 

Ф. Встановлення взаємозв’язку між рахунками. 
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19. Аналітичні 

рахунки 

Х. Сукупність правил і процедур, які 

забезпечують підготовку та оприлюднення 

інформації про результати діяльності суб'єкта 

державного сектору та його фінансовий стан і 

відповідність вимогам законодавчих актів, 

стандартів бухгалтерського обліку. 

 
Завдання 2.2 

На балансі сільської ради обліковуються наступні об’єкти: 

комп’ютерна програма «Парус» вартістю – 3500 грн, довгострокові 

фінансові інвестиції – 234 276 грн, дебіторська заборгованість за 

послуги – 3500 грн, будівля сільської ради – 481 000 грн, 

мікроавтобус ГАЗ Газель – 53 610 грн, принтер – 1900 грн, 

комп’ютер – 7500 грн, калькулятор – 150 грн, бензин А-92 – 400 

грн, грошові кошти на рахунку в Казначействі – 11250 грн, папір 

офісний – 285 грн, канцелярські приладдя – 200 грн, вартість меблів 

установи – 10 985 грн, короткостроковий кредит – 1200 грн., 

заборгованість постачальнику – 3200 грн, заборгованість з оплати 

праці – 2854 грн, фонд у малоцінних швидкозношуваних предметах 

– 1200 грн.  

Завдання. Необхідно класифікувати запропоновані об’єкти, 

визначивши які об’єкти відносять до активів, а які – до пасивів 

суб'єкта державного сектору. 

 

Завдання 2.3 

Здійснити групування господарських засобів (активів) суб’єкта 

державного сектору за формою функціонування. Визначити 

вартість нефінансових та фінансових активів суб’єкта державного 

сектору. 
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Господарські засоби суб’єкта державного сектору станом на 

31.12.20__ року 

№ 

з/п 

 

Господарські засоби 

 

Сума, 

 грн 

Ознаки 

групування 

Н
еф

ін
а

н
с
о

в
і 

а
к

т
и

в
и

 

Ф
ін

а
н

с
о

в
і 

а
к

т
и

в
и

 

1. Транспортні засоби 580000   

2. Готівка в касі 820   

3. Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
5200 

  

4. Кошти на рахунку в банку 789600   

5. Будівлі та споруди 2380536   

6. Нематеріальні активи 33280   

7. Поточні біологічні активи 4780   

8. Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
2500 

  

9. Кошти на рахунку в казначействі  500000   

10. Довгострокові біологічні активи 347056   

11. Довгострокові фінансові інвестиції 462389   

12. Паливо на складі 6500   

13. Інвестиційна нерухомість 12000   

14. Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
1000 

  

15. Інші фінансові активи 800   

16. Поточні фінансові інвестиції 40525   

17. Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
6210 

  

18. Запасні частини 3760   

 Разом (визначити) Х   

 
Завдання 2.4 

Здійснити групування господарських засобів суб’єкта 

державного сектору за джерелами утворення. Визначити вартість 

власних та залучених джерел утворення господарських засобів 

суб’єкта державного сектору. 
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Джерела утворення господарських засобів суб’єкта державного 

сектору станом на 31.12.20__ року 

№ 

з/п 

 

Джерела утворення господарських 

засобів 

 

Сума, грн 

Ознаки 

групування 

В
л

а
сн

і 
д

ж
ер

ел
а

 

у
т
в

о
р

ен
н

я
 

З
а

л
у

ч
ен

і 

д
ж

ер
ел

а
 

у
т
в

о
р

ен
н

я
  

1. Капітал у дооцінках 4800   

2. Поточні зобов’язання за платежами 

до бюджету 

2160   

3. Внесений капітал 780000   

4. Поточні зобов’язання за кредитами 16250   

5. Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями  

5200   

6. Довгострокові зобов’язання за 

кредитами  

19200   

7. Поточні зобов’язання за 

розрахунками із соціального 

страхування 

775   

8. Поточні зобов’язання за 

розрахунками з оплати праці 

7528   

9. Поточні зобов’язання за 

розрахунками за товари і послуги 

6350   

10. Інші поточні зобов’язання 350   

11. Фінансовий результат 380000   

12. Інші довгострокові зобов’язання  4067   

13. Поточні зобов’язання за одержаними 

авансами 

6700   

14. Резерви 35692   

15. Цільове фінансування 11000   

 Разом (визначити) Х   

 

Завдання 2.5 

На підставі наведених даних складіть Баланс (ф. № 1-дс) 

суб’єкта державного сектору: 

1. Кошти на рахунку в казначействі – 454700 грн;  
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2. Запаси – 5100 грн; 

3. Основні засоби (залишкова вартість) – 213 820 грн; 

4. Фінансовий результат – 170650 грн; 

5. Внесений капітал – 135 000 грн; 

6. Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 

3420 грн; 

7. Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом – 1300 грн; 

8. Інша поточна дебіторська заборгованість – 200 грн; 

9. Поточні зобов’язання за розрахунками за товари, роботи, 

послуги – 7350 грн; 

10. Цільове фінансування – 358700 грн. 

 

Баланс (ф. № 1-дс) суб’єкта державного сектору станом на 

31.12.20__ року 
Актив Пасив 

Назва статті Сума, 

грн 

Назва статті Сума, 

грн 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Баланс   Баланс   

 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте основні принципи ведення обліку  

бюджетної установи. 

2. Що належить до господарських засобів бюджетної 

установи?  Назвіть існуючі підходи до їх класифікації. 

3. Дайте визначення поняттю «активи».  

4. Яка відмінність між фінансовими та нефінансовими 

активами? 

5. Охарактеризуйте джерела утворення господарських засобів. 
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6. Сформуйте визначення «метод бухгалтерського обліку». 

Дайте характеристику основним методам бухгалтерського обліку 

суб'єкта державного сектору. 

7. Що таке баланс? Назвіть його розділи. 

8. У чому сутність подвійного запису? 

9. Яка відмінність між синтетичними та аналітичними 

рахунками? 

10. Які типи господарських операцій Ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх вплив на структуру і валюту балансу. 

 

  Література: [1; 5; 13; 14; 31]. 

 
Практичне заняття № 3 

Тема: «Організація і методика бухгалтерського обліку суб'єктів 

публічного управління та адміністрування» 

 
План заняття: 

1. Обліковий процес та його етапи. Організація 

бухгалтерського обліку 

2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 

3. Форми бухгалтерського обліку 

4. Облікова політика суб’єкта публічного управління та 

адміністрування. 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з 

особливостями організації і методики бухгалтерського обліку 

суб’єкта публічного управління та адміністрування. 

 
Завдання 3.1 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну. 
Термін Визначення  

1 2 

1. Обліковий процес 

А. Первинне спостереження, вимірювання в 

натуральному та вартісному вираженні, 

фіксування інформації в документах. 
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1 2 

2. Підсумковий облік 

Б. Бюджетні установи в особі її керівників, 

уповноважені на отримання бюджетних 

асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та 

здійснення витрат бюджету. 

3. Організація 

бухгалтерського обліку 

В. Узагальнення інформаційних даних поточного 

обліку у вигляді відповідних форм звітності; 

передавання результативних даних зовнішнім та 

внутрішнім користувачам; зберігання 

інформаційних даних первинного, поточного та 

підсумкового обліку, формалізованих у вигляді 

облікових документів, реєстрів та звітності. 

4. Об’єкт організації 

бухгалтерського обліку 

Г. Документ, яким затверджується облікова 

політика суб’єкта державного сектору. 

5. Первинний облік 

Д. Обробка, реєстрація та запис даних 

первинних документів в облікові реєстри, 

групування та перегрупування з метою 

отримання необхідної інформації. 

6. Суб’єкт організації 

бухгалтерського обліку 

Ж. Сукупність дій в сфері фінансів щодо 

цільового покриття видатків/витрат 

відповідними доходами в процесі виконання 

закріплених державою за ними функцій. 

7. Форма 

бухгалтерського обліку 

З. Сукупність принципів, методів і процедур, 

що використовуються суб'єктом державного 

сектору для ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності. 

8. Поточний облік 
К. Використовується в бюджетних організаціях, 

у банках. 

9. Меморіально-

ордерна форма 

бухгалтерського обліку 

Л. Визначають методологічні засади 

формування у бухгалтерському обліку та 

розкриття у фінансовій звітності інформації про 

об’єкт обліку у державному секторі. 

10.  Національні 

положення 

(стандарти) 

бухгалтерського обліку 

в державному секторі 

М. Цілеспрямована діяльність керівників 

суб’єктів державного сектору по створенню, 

постійному впорядкуванню та удосконаленню 

системи бухгалтерського обліку з метою 

забезпечення інформацією внутрішніх і 

зовнішніх користувачів. 

11. Фінансово-

бюджетна діяльність 

бюджетних установ 

Н. Обліковий процес, праця виконавців, 

організаційне, інформаційне, технічне 

забезпечення обліку, тобто система 

бухгалтерського обліку. 
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1 2 

12. Облікова політика О. Керівник та головний бухгалтер. 

13. Наказ (положення) 

про облікову політику 

П. Певна послідовність формування первинної, 

зведеної та звітної інформації в рамках єдиної 

системи бухгалтерського обліку. 

14. Розпорядники 

бюджетних коштів 
Р. Регламентована система регістрів 

бухгалтерського обліку, порядку і способу 

реєстрації та узагальнення інформації в них. 

 

Завдання 3.2 

Відкрити рахунки синтетичного обліку суб’єкта державного 

сектору на 1 грудня 20__ р. на підставі даних про залишки на 

рахунках. Відобразити на синтетичних рахунках господарські 

операції суб’єкта державного сектору методом подвійного запису в 

Журналі реєстрації господарських операцій. Відобразити 

господарські операції на рахунках синтетичного обліку, 

підрахувати обороти за дебетом і кредитом та вивести сальдо по 

рахунках на кінець звітного періоду. 

 
Залишки по рахунках суб’єкта державного сектору на 1 грудня 

20__ року 
№  

з/п 

Найменування рахунків Сума, 

грн 

1.  Внесений капітал (рах. 5111) 8715 

2.  Поточні рахунки в банку (рах. 2311) 24000 

3.  Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними 

особами (рах. 2116) 
600 

4. Розрахунки із заробітної плати (рах. 6511) 2900 

5.  Сировина і матеріали (рах. 1517) 1450 

6. Готівка в національній валюті (рах. 2211) 2000 

7. Розрахунки з постачальниками та підрядниками (рах. 6211) 1500 
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Журнал господарських операцій суб’єкта державного 

сектору за грудень 20__ року 
№ Господарські операції Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Д-т К-т 

1 

Одержано в касу з поточного 

рахунка для виплати заробітної 

плати  

1500   

2 
Видано з каси кошти підзвітній 

особі  для придбання ТМЦ 
180   

3 
Оприбутковано на склад матеріали, 

що надійшли від постачальника 
3000   

4 
Повернуто в касу залишок 

невикористаних підзвітних сум 
20   

5 Виплачено заробітну плату з каси 2900   

6 
Отримано короткостроковий 

кредит в установі банку 
1900   

7 
Оплачено постачальникам за 

матеріали (післяплата) 
4500   
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Питання для обговорення: 

1. Якими документами регламентується ведення 

бухгалтерського обліку в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування? 

2. Охарактеризуйте сутність облікового процесу, виокремить 

його основні етапи. 

3. Що таке організація бухгалтерського обліку? 

4. Розкрийте основні етапи раціональної організації 

бухгалтерського обліку суб'єкта державного сектору. 

5. Яку форму бухгалтерського обліку використовують в 

органах виконавчої влади та місцевого самоврядування? 

6. Що таке меморіальний ордер? Назвіть основні форми 

меморіальних ордерів бюджетної установи. 

7. Сформуйте зміст поняття «наказ про облікову політику». 

8. Яким документом керуються при розробці облікової 

політики суб'єкта державного сектору?  
9. Що повинно бути визначено розпорядчим документом про 

облікову політику? 

10. У яких випадках і як часто можна змінювати облікову 

політику? 

 

  Література: [1; 5; 13; 14; 31]. 
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Практичне заняття № 4 

Тема: «Значення бюджетної та фінансової звітності в управлінні 

державними фінансами» 

 

План заняття: 

1. Склад, методика формування та подання бюджетної 

звітності. 

2. Склад, методика формування та подання фінансової 

звітності. 

3. Використання бюджетної та фінансової звітності в 

процесі управління органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

 

Кількість годин: 1 год. 

 

Мета заняття: формування у студентів теоретичних і 

практичних основ щодо складання та подання бюджетної та 

фінансової звітності, можливостей її використання в процесі 

управління органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

 
Завдання 4.1 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну. 
Термін Визначення  

1 2 

1. Бюджетна 

звітність 

А. Звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан та результати діяльності суб'єкта 

державного сектору. 

2. АС "Є-Звітність" 

Б. Звіт про фінансовий стан відображає активи, 

зобов'язання і власний капітал суб'єкта 

державного сектору та/або бюджету на початок 

року та на кінець звітного періоду на підставі 

звірених даних бухгалтерського обліку. 

3. Фінансова 

звітність 

В. Відображає інформацію про доходи, витрати, 

дефіцит/профіцит в результаті діяльності суб'єкта 

державного сектору та бюджету протягом звітного 

періоду. 

4. Баланс  

(форма № 1-дс) 

Г. Розкриває інформацію про зміни у складі 

власного капіталу. 
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1 2 

5. Звіт про фінансові 

результати  

(форма № 2-дс) 

Д. Автоматизована система подання електронної 

звітності клієнтами Державної казначейської 

служби України. 

6. Примітки до річної 

фінансової звітності 

(форма № 5-дс) 

Ж. Складається установами, що отримують кошти 

загального фонду державного або місцевих 

бюджетів про отримані і використані асигнування 

згідно з кошторисом та планом асигнувань. 

7. “Звіт про 

надходження та 

використання коштів 

загального фонду” 

(форма № 2д, № 2м) 

З. Складається установами, що мають право, 

відповідно до законодавства України, отримувати 

плату за послуги, надання яких пов’язане з 

виконанням основних функцій та завдань 

бюджетної установи; кошти, що отримуються 

бюджетними установами від господарської та/або 

виробничої діяльності; плату за оренду майна 

бюджетних установ; кошти, що отримуються 

бюджетними установами від реалізації майна. 

8. “Звіт про 

надходження і 

використання коштів, 

отриманих як плата 

за послуги” (форма № 

4-1д, № 4-1м) 

К. Відображає рух грошових коштів протягом 

звітного періоду в результаті операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності. 

9. Звіт про рух 

грошових коштів 

(форма № 3-дс) 

Л. Розкривають інформацію, яка не наведена 

безпосередньо у фінансовій звітності, але є 

обов'язковою. 

10.  Звіт про власний 

капітал  

(форма № 4-дс) 

М. Система узагальнених і взаємопов’язаних 

показників, які відображають стан виконання 

бюджету за звітний період в розрізі бюджетної 

класифікації. 

 
Завдання 4.2 

Скласти звіт про фінансові результати суб’єкта державного 

сектору на  31 грудня 20__ р. за наведеними даними (на бланку 

ф. № 2-дс «Звіт про фінансові результати»). 

 

 

 

 



27 

Інформація про доходи і витрати суб’єкта державного сектору 

на 31 грудня 20__ року 
№  Показник Сума, грн 

 Доходи  

1 Бюджетні асигнування 2451369 

2 Доходи від надання послуг (виконання робіт) 102563 

3 Фінансові доходи  5000 

4 Трансферти 369874 

 Витрати   

5 Витрати на виконання бюджетних програм 2450243 

6 Трансферти 369874 

7 Витрати на оплату праці 2796350 

8 Відрахування на соціальні заходи 502326 

9 Матеріальні витрати 156219 

 
Завдання 4.3 

На підставі наданих форм річної фінансової та бюджетної 

звітності суб’єкта державного сектору заповніть пропущені дані. 

 

Інформація про показники діяльності суб’єкта державного 

сектору за 20__ р. 
№ 

з/п 
Показник Значення  

Джерело 

інформації 

1 2 3 4 

1 

Вид бюджету, з якого 

фінансується установа 

(державний/місцевий) 

  

2 
Вид економічної діяльності 

 

  

3 Витрати на оплату праці, грн   

4 
Відрахування на соціальні 

заходи, грн 

  

5 Власний капітал, грн.   

6 

Затверджено асигнувань із 

загального фонду на рік 

всього, грн 

  

7 Зобов’язання, грн   

8 

Касові видатки із загального 

фонду за звітний період 

всього, грн 
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1 2 3 4 

9 

Код та назва відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування державного 

бюджету 

  

10 

Код та назва програмної 

класифікації видатків та 

кредитування державного 

бюджету 

  

11 Матеріальні витрати, грн   

12 

Надійшло коштів із 

загального фонду за звітний 

період всього, грн 

  

13 Назва установи   

14 
Найменування органу, якому 

підпорядковується установа 

  

15 Нефінансові активи, грн   

16 
Орган державного 

управління 

  

17 
Організаційно-правова 

форма господарювання 

  

18 
Профіцит/дефіцит за звітний 

період, грн 

  

19 
Середня чисельність 

працівників 

  

20 Територія    

21 
Усього витрат за 

необмінними операціями, грн 

  

22 
Усього витрат за обмінними 

операціями, грн. 

  

23 Усього витрат, грн   

24 
Усього доходів від 

необмінних операцій, грн 

  

25 
Усього доходів від обмінних 

операцій, грн 

  

26 Усього доходів, грн   

27 

Фактичні видатки із 

загального фонду за звітний 

період всього, грн 

  

28 Фінансові активи, грн   
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Питання для обговорення: 

1. Розкрийте зміст поняття «бюджетна звітність». 

2. Перерахуйте існуючі форми бюджетної звітності та зазначте 

терміновість її подання. 

3. Охарактеризуйте порядок складання та подання бюджетної 

звітності 

4. З якою метою складається фінансова звітність? Яка її 

відмінність від бюджетної звітності? 

5. Яким нормативним документом регламентується складання 

фінансової звітності в державному секторі? 

6.  Який перелік форм фінансової звітності? Які форми 

подаються щоквартально, а які є річними? 

7. Яка інформація відображається у Балансі та Звіті про 

фінансові результати суб'єкта державного сектору? 

8. Опишіть основні вимоги до фінансової звітності та 

інформації, яка у ній розкривається. 

9. Назвіть терміни подання квартальної та річної фінансової 

звітності. 

10. Які інформаційні потреби забезпечує фінансова звітність у 

державному секторі?  

 

  Література: [1; 5; 13; 14; 15; 31]. 

 
Практичне заняття № 5 

Тема: «Аудит державних фінансів як складова державного 

фінансового контролю» 

План заняття: 

1. Загальна характеристика системи державного фінансового 

контролю.  

2. Аудит в системі державного фінансового контролю.  

3. Види та суб’єкти аудиту в державному секторі (Рахункова 

палата, Державна аудиторська служба, органи внутрішнього 

аудиту суб’єктів державного сектору). 

4. Регулювання державного аудиту. 

Кількість годин: 2 год. 
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Мета заняття: ознайомити студентів з практичними 

особливостями функціонування системи державного фінансового 

контролю в Україні.  

 

Завдання 5.1 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.  
Термін Визначення  

1 2 

1. Контроль А. Проводиться Рахунковою палатою України. 

2. Фінансовий 

контроль 

Б. Складається з таких елементів: суб’єкт, об’єкт, 

предмет, принципи, методи; процес контролю і 

прийняття рішень за його результатами. 

3. Державний 

фінансовий 

контроль 

В. Самостійна функція управління, яка передбачає 

перевірку ефективності виконання управлінського 

рішення з метою виявлення і усунення відхилень, 

недоліків, їх причин, за необхідності – вжиття 

заходів впливу та запобігання скоєнню порушень у 

майбутньому. 

4. Система 

державного 

фінансового 

контролю 

Г. Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в 

бюджетній установі, спрямована на удосконалення 

системи управління, запобігання фактам 

незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникненню 

помилок чи інших недоліків у діяльності 

бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних 

установ, поліпшення внутрішнього контролю. 

5. Внутрішній аудит 

Д. Уповноважені згідно із законодавством органи 

державної влади, діяльністю яких є проведення 

існуючих в державі видів державного фінансового 

контролю. 

6. Метод 

фінансового 

контролю 

Ж. Специфічна діяльність, що реалізується через 

багатоаспектну систему спостереження і перевірки 

законності, доцільності, раціональності процесів 

формування і використання фінансових ресурсів на 

всіх рівнях управління для оцінки ефективності 

прийнятих управлінських рішень і досягнення на 

цій основі економічного зростання. 
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7. Державні органи 

фінансового 

контролю 

З. Є різновидом державного фінансового контролю 

і полягає у 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. 

8. Державний 

фінансовий аудит 

К. Передбачає визначення обсягів економічності, 

результативності та ефективності. 

9. Внутрішній 

державний 

фінансовий аудит 

Л. Сукупність загальнонаукових та специфічних 

прийомів виявлення законності, доцільності та 

ефективності діяльності підконтрольних об’єктів. 

10.  Аудит 

результативності 

М. Передбачає встановлення стану досягнення 

розпорядником та одержувачем таких коштів 

запланованих результатів за рахунок використання 

мінімального обсягу бюджетних коштів або 

досягнення максимального результату при 

використанні визначеного бюджетом обсягу 

коштів. 

11. Зовнішній 

державний 

фінансовий аудит 

Н. Полягає у перевірці, аналізі та оцінці 

правильності ведення, повноти обліку і 

достовірності звітності щодо надходжень і витрат 

бюджету, встановлення фактичного стану справ 

щодо цільового використання бюджетних коштів, 

дотримання законодавства при здійсненні операцій 

з бюджетними коштами. 

12. Фінансовий 

аудит 

О. Передбачає встановлення ступеня відповідності 

фактичних результатів діяльності розпорядника та 

одержувача бюджетних коштів запланованим 

результатам. 

13. Оцінка 

продуктивності 

використання 

бюджетних коштів 

П. Регламентована нормами права діяльність 

державних органів влади й управління з контролю 

за своєчасністю та точністю фінансового 

планування, обґрунтованістю та повнотою 

надходжень і руху державних фінансових і 

матеріальних ресурсів, правильності й 

ефективності їх використання. 
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14. Оцінка 

результативності 

використання 

бюджетних коштів 

Р. Передбачає встановлення співвідношення між 

результатами діяльності розпорядника та 

одержувача бюджетних коштів і використаними 

для досягнення таких результатів коштами 

бюджету. 

15. Оцінка 

економності 

використання 

бюджетних коштів 

С. Здійснюється Державною аудиторською 

службою, а також органами внутрішнього аудиту 

суб’єктів державного сектору. 

 

Завдання 5.2 

Описати повноваження органів державного фінансового 

контролю. 
№  Назва Повноваження 

1 Рахункова  

палата 

України  

2 Державна 

аудиторська 

служба 

України 

 

 

3 Державна 

фіскальна 

служба 

України 

 

 

4 Державна 

казначейська 

служба 

України 

 

 

 

 

Завдання 5.3 

Визначити види взаємодії працівників органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування з внутрішніми та 

зовнішніми аудиторами.  
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№ 

з/п 

Вид взаємодії Характеристика взаємодії 

1 

Керівник 

установи-

Керівник відділу 

внутрішнього 

аудиту 

 

2 

Керівник відділу 

внутрішнього 

аудиту-Керівник 

установи 

 

3 

Посадові особи 

установи-

Внутрішній 

аудитор  

 

4 

Внутрішній 

аудитор- 

Посадові особи 

установи 

 

5 

Підрозділ 

внутрішнього 

аудиту-

Держаудитслужба 

 

6 

Посадові особи 

установи-

Рахункова палата 

 

7 

Рахункова палата-

Посадові особи 

установи 

 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Дайте визначення поняттю «контроль».  

2. Охарактеризуйте зміст фінансового контролю. Вкажіть його 

головну мету та завдання. 

3. Розкрийте сутність системи державного фінансового 

контролю, її мету, суб'єкти та об'єкти. 

4. Які органи державної влади формують систему органів 

державного фінансового контролю? Визначте їхні функції. 
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5. Які методи належать до методів специфічного контролю, 

документального та фактичного? Надайте їм коротку 

характеристику. 

6. Сформуйте характеристику поняття «державний фінансовий 

аудит». 

7. На який орган покладено здійснення зовнішнього державного 

фінансового аудиту? Охарактеризуйте його функції та напрями 

діяльності. 

8.  Який орган виконавчої влади реалізує державну політику у 

сфері внутрішнього державного фінансового аудиту? 

9. Якими нормативними документами регулюється здійснення 

державного фінансового аудиту в Україні? 

10.  В чому сутність стандартів INTOSAI? 

 

  Література: [2; 3; 6; 7; 12; 17; 18; 24]. 

 
Практичне заняття № 6 

Тема: «Основи організації та методики внутрішнього аудиту 

суб’єктів державного управління і місцевого самоврядування» 

 
План заняття: 
1. Функції відділів внутрішнього аудиту розпорядників 

бюджетних коштів. 

2. План діяльності відділу внутрішнього аудиту.  

3. Основні етапи і послідовність виконання аудиту. 

4. Планування аудиту. Проведення аудиту та звітування за його 

результатами. 

5. Аудит Державної аудиторської служби України.  

6. Аудит окремих господарських операцій.  

7. Аудит виконання бюджетних програм.  

8. Аудит виконання місцевих бюджетів.  

9. Аудит діяльності суб'єктів господарювання. 
 

Кількість годин: 4 год. 
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Мета заняття: ознайомити студентів з теоретичними аспектами 

та практичними особливостями внутрішнього аудиту суб’єктів 

державного управління і місцевого самоврядування. 

 
Завдання 6.1 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну. 
Термін 

 

Визначення  

1 2 

1. Аудит 

ефективності 

А. Оцінка діяльності установи щодо законності та 

достовірності фінансової і бюджетної звітності, 

правильності ведення бухгалтерського обліку 

2. Фінансовий аудит 

Б. Процес, що здійснюється підрозділом 

внутрішнього аудиту та включає комплекс дій, 

спрямованих на формування, погодження та 

затвердження піврічних планів проведення 

внутрішнього аудиту 

3. Аудит 

відповідності 

В. Оцінка діяльності установи щодо ефективності 

функціонування системи внутрішнього контролю, 

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у 

стратегічних та річних планах, ефективності 

планування і виконання бюджетних програм та 

результатів їх виконання, якості надання 

адміністративних послуг та виконання контрольно-

наглядових функцій, завдань, визначених актами 

законодавства, а також ризиків, які негативно 

впливають на виконання функцій і завдань установи. 

4. Планування 

діяльності з 

внутрішнього 

аудиту 

Г. Оцінка діяльності установи щодо дотримання 

актів законодавства,   планів,   процедур,  контрактів  

з  питань  стану збереження активів,  інформації  та  

управління  державним  майном 

5. Стратегічний 

план діяльності з 

внутрішнього 

аудиту 

Д. Зібрана та задокументована надійна інформація, 

яку використовує аудитор для обґрунтування 

висновків за результатами внутрішнього аудиту 

6. Операційний план 

діяльності з 

внутрішнього 

аудиту 

Ж. Включають документи, звіти, нормативні акти, 

внутрішні регулюючі документи, реєстри, листи, 

контракти, інвойси тощо 
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7. Аудиторські 

докази 

З. Повинен враховувати стратегію державного 

органу (у разі її наявності) та визначати завдання і 

результати, яких підрозділ повинен досягнути 

протягом наступних трьох років 

8. Документальні 

докази 

К. Складається на календарний рік з урахуванням 

завдань та результатів виконання стратегічного 

плану 

9. Аналітичні докази 

Л. Результат порівняння зібраних даних (чи 

аудиторських доказів) відповідно до попередньо 

визначених критеріїв аудиту 

10.  Оцінка М. Включають виписки із рахунків, розрахунки, 

графіки та інші докази, отримані за результатами 

аналітичних процедур 

11. Аналітичні 

процедури 

Н. Записи (форми, таблиці), за допомогою яких 

працівник підрозділу внутрішнього аудиту фіксує 

проведені прийоми та процедури внутрішнього 

аудиту, тести, отриману інформацію і відповідні 

висновки, які здійснюються під час його проведення 

12. Робочі 

документи 

О. Характеризує загальний стан достовірності та 

справедливості фінансової звітності установи та/або 

відповідності процесів і процедур вимогам 

законодавства, інших документів 

13. Оціночний 

висновок 

(аудиторська 

думка) 

П. Порівняння інформації/даних досліджуваного 

періоду із подібним бюджетом/звітом за попередні 

періоди 

14. Висновок/ 

висновки 

Р. Надаються за результатами аудиторського 

дослідження як узагальнене формулювання 

підтверджених доказовою базою проблем аудиту 

(питань аудиту/гіпотез) 

15. Фактичні 

знахідки 

С. Документ, складений за результатами 

внутрішнього аудиту, який містить відомості про хід 

внутрішнього аудиту, стан системи внутрішнього 

контролю, аудиторський висновок 

16. Аудиторський 

звіт 

Т. Зазвичай є частиною доказової бази 

аудиторського звіту та описуються в аналітичній 

частині звіту, а на їх основі формулюються 

аудиторські висновки 
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17. Усне 

інформування 

У. Передбачає офіційне листування із 

відповідальними за впровадження рекомендацій 

фахівцями, направлення їм періодичних нагадувань, 

запитів, тощо 

18. Документальне 

відстеження 

Ф. Проведення досліджень стану впровадження 

рекомендацій, наданих за результатами попередньо 

проведених аудитів 

19. Фактичне 

відстеження 

Х. Розкривають обсяги та структуру ресурсів, які 

забезпечують виконання бюджетної програми і 

характеризують структуру витрат бюджетної 

програми 

20. Послідуючий 

аудит 

Ч. Передбачає регулярне спілкування із 

відповідальними за впровадження рекомендацій 

фахівцями об'єкта аудиту, спостереження, аналіз 

прогресу діяльності, тощо 

21. Показники 

затрат 

Щ. Передбачає короткі візити на об’єкт аудиту та 

прямий зв’язок внутрішніх аудиторів із об’єктом 

аудиту для збору доказів щодо заходів із 

впровадження рекомендацій 

22. Показники 

продукту 

Ю. Вид державного фінансового аудиту, 

спрямований на проведення аналізу та перевірки 

законності та ефективності формування (складення, 

розгляд, затвердження) і виконання місцевих 

бюджетів, правильності ведення бухгалтерського 

обліку об’єктами аудиту, достовірності їх фінансової 

та бюджетної звітності, функціонування системи 

внутрішнього контролю та стану внутрішнього 

аудиту 

23. Державний 

фінансовий аудит 

місцевих бюджетів 

Я. Характеризують результати діяльності головного 

розпорядника за відповідний бюджетний період у 

межах бюджетної програми 

 
Завдання 6.2 

Провести формальну та арифметичну перевірку ф. № 1-дс 

«Баланс» за 20__ рік, процедури з виконання арифметичної 

перевірки оформити у вигляді Робочого документа аудитора. 

Зробити висновки. 
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Назва установи_____________          Аудитор ____________ 

Період перевірки____________             

Номер (шифр документа)_____ 

Робочий документ аудитора з арифметичної перевірки  

ф. № 1-дс «Баланс» за _______ рік 

Показник 

перевірки 

Облікові 

дані, грн  

Порядок 

перевірки 

(алгоритм у 

цифровому 

виразі), грн 

Дані 

аудитора, 

грн  

Відхилення, 

грн 

Актив 

     

     

     

Пасив 

     

     

     

 
Завдання 6.3 

Провести формальну та арифметичну перевірку ф. № 2-дс «Звіт 

про фінансові результати» за 20__ рік, процедури з виконання 

арифметичної перевірки оформити у вигляді Робочого документа 

аудитора. Зробити висновки. 

 
Назва установи_____________          Аудитор ____________ 

Період перевірки____________             

Номер (шифр документа)_____ 

Робочий документ аудитора з арифметичної перевірки  

ф. № 2-дс «Звіт про фінансові результати» за _______ рік 

Показник 

перевірки 

Облікові 

дані, грн  

Порядок 

перевірки 

(алгоритм у 

цифровому 

виразі), грн 

Дані 

аудитора, 

грн 

Відхилення, 

грн 
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Завдання 6.4 

Провести аналіз дотримання кошторисних призначень установи 

по загальному фонду, використовуючи інформацію, наведену у ф. 

№ 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду» та Картці аналітичного обліку фактичних видатків за  

20__ рік. Результати оформити у вигляді Робочого документу 

аудитора. Зробити висновки. 

 

Назва установи_____________          Аудитор ____________ 

Період перевірки____________             

Номер (шифр документа)_____ 

Робочий документ аудитора для проведення аналізу 

дотримання кошторисних призначень по загальному фонду  

за __________ рік 
грн, коп. 

 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

КЕКВ 

Видатки 
Відхилення 

Фактичних 

видатків від 

затвердженими 

кошторисом 

Фактичних 

видатків 

від  

касових 

Затверджені 

кошторисом 
Касові Фактичні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ВИДАТКИ, 

всього, у т.ч. 

 

      

1 

Поточні 

видатки, всього, 

з них: 

 

2000      

1.1 
Оплата праці і 
нарахування на 

заробітну плату 

2100      

1.1.1 

Оплата праці 
працівників 

бюджетних 

установ 

2110      

1.1.2 
Нарахування на 
заробітну плату 

 

2120      

1.2 
Використання 

товарів і послуг 

 

2200      

1.2.1 

Предмети, 

матеріали, 
обладнання та 

інвентар 

 
 

2210      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.2 

Оплата послуг 
(окрім 

комунальних) 

 

2240      

1.2.3 

Видатки на 

відрядження 

 

2250      

1.2.4 

Оплата 
комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

2270      

 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте зміст поняття «внутрішній аудит». 

2. Якими нормативно-правовими актами регламентується 

функціонування системи внутрішнього аудиту суб’єктів 

державного управління та місцевого самоврядування? 

3. Що передбачає аудит ефективності? 

4. Розкрийте поняття «фінансовий аудит». 

5. Виокреміть функції та завдання підрозділу внутрішнього 

аудиту. 

6. Охарактеризуйте процес планування діяльності відділу 

внутрішнього аудиту. 

7. Які етапи проведення внутрішнього аудиту можна виділити? 

8.  Перерахуйте методи та джерела збору аудиторських доказів. 

9. Які типи аудиторського висновку виділяють у міжнародній 

практиці? 

10.  Які види аудиту може здійснювати Державна аудиторська 

служба України? Дайте їм коротку характеристику. 

 

  Література: [2; 9; 12; 17; 18; 19; 28; 29]. 

 
Практичне заняття № 7 

Тема: «Незалежний зовнішній аудит діяльності органів 

державного управління та адміністрування» 

 
План заняття: 

1. Державний зовнішній фінансовий аудит щодо здійснення 

закупівель за рахунок коштів державного бюджету. 
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2. Фінансовий аудит. Основні етапи аудиту. Планування 

фінансового аудиту. 

3. Методи і прийоми фінансового аудиту. 

4. Звітування за результатами фінансового аудиту.  

5. Аудит ефективності. 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: ознайомити студентів з теоретичними аспектами 

та практичними особливостями проведення незалежного 

зовнішнього аудиту діяльності органів державного управління та 

адміністрування. 

 
Завдання 7.1 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну. 

 
Термін Визначення  

1 2 

1. Державний 

зовнішній 

фінансовий аудит 

щодо здійснення 

закупівель за 

рахунок коштів 

державного 

бюджету 

А. Кошти державного бюджету використані на цілі, 

передбачені бюджетними призначеннями, 

встановленими законом про Державний бюджет 

України, напрямам використання бюджетних коштів, 

визначеним у паспорті бюджетної програми або в 

порядку використання бюджетних коштів, 

бюджетним асигнуванням 

2. Фінансовий аудит 

Б. Інформація, наведена у звітності щодо надходжень 

та витрат бюджету, має бути достовірною, тобто не 

містити викривлень 

3. Критерій 

достовірності 

В. Проводиться Рахунковою палатою стосовно всіх 

стадій закупівель і включає перевірку та аналіз 

законності та ефективності здійснення закупівель, 

дотримання передбачених процедур, оцінку 

своєчасності отримання товарів, послуг та 

проведення робіт, а також аналіз стану прозорості та 

додержання встановлених принципів здійснення 

закупівель 
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4. Критерій 

цільового 

використання 

коштів 

Г. Це існуючі в установі процеси, операції, 

регламенти, структури та розподіл повноважень 

щодо їх виконання, правила та принципи управління 

людськими ресурсами тощо, які спрямовані на 

забезпечення реалізації законодавчо закріплених за 

установою функцій та завдань з метою досягнення 

визначеної мети та цілей 

5. Система 

внутрішнього 

контролю (СВК) 

Д. Полягає у ідентифікації, оцінці та визначенні 

способів реагування на ризики і заходів контролю з 

метою запобігання або зменшення їх негативного 

впливу на досягнення установою мети та 

стратегічних цілей 

6. Внутрішнє 

середовище 

(середовище 

контролю) 

Ж. Полягає у перевірці, аналізі та оцінці 

правильності ведення, повноти обліку і достовірності 

звітності щодо надходжень і витрат бюджету, 

встановлення фактичного стану справ щодо 

цільового використання бюджетних коштів, 

дотримання законодавства при здійсненні операцій з 

бюджетними коштами 

7. Управління 

ризиками 

З. Формулюється, якщо система внутрішнього 

контролю попереджує, виявляє та своєчасно (у межах 

звітного періоду) усуває ті суттєві помилки в роботі 

персоналу, які можуть бути своєчасно попереджені і 

виправлені як у частині використання майна, так і в 

частині визначення окремих статей доходів і витрат 

та фінансового результату 

8. Моніторинг 

К. формулюється, якщо система внутрішнього 

контролю є недостатньою для попередження всіх 

суттєвих порушень і недоліків у діяльності об'єкта 

аудиту 

9. Позитивна оцінка 

СВК 

Л. Включає такі взаємопов’язані елементи, які 

стосуються всіх підрозділів, дій і процесів в установі: 

внутрішнє середовище (середовище контролю); 

управління ризиками; заходи контролю; моніторинг; 

інформація та комунікація. 

10.  Умовно 

позитивна оцінка 

СВК 

М. Ризик того, що аудитор зробить висновок, що не 

відповідає обставинам у випадках, коли звітність 

щодо надходжень та витрат бюджетних коштів 

суттєво викривлена 
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11. Негативна 

оцінка СВК 

Н. Здійснюється у ході поточної діяльності установи 

та передбачає управлінські, наглядові та інші дії 

керівників усіх рівнів та працівників установи при 

виконанні ними своїх обов'язків з метою визначення 

та коригування відхилень 

12. Аудиторський 

ризик 

О. Формулюється, якщо система внутрішнього 

контролю не здатна попереджувати (або не має змоги 

попереджувати) суттєві для об'єкта аудиту 

порушення і недоліки, що негативно впливають на 

використання активів, формування статей доходів і 

витрат та на фінансовий результат 

13. Властивий ризик 

П. Це ризик того, що аудитором не буде виявлено 

викривлення або факт недотримання вимог, які 

можуть бути суттєвими окремо або в сукупності з 

іншими викривленнями та фактами недотримання 

14. Ризик контролю 

Р. Ті граничні значення викривлень в звітності (у 

відносній або абсолютній величині), починаючи з 

яких користувач цієї звітності може прийняти 

неправильне рішення, базуючись на цій інформації 

15. Ризик 

невиявлення 

С. Є відсотком до загальної суми базового показника 

16. Рівень 

суттєвості 

Т. Це ризик того, що потенційне викривлення або 

недотримання вимог не буде попереджено або 

своєчасно виявлено та виправлено за допомогою 

внутрішнього контролю об'єкта аудиту 

17. Граничний рівень 

суттєвості 

У. Включає всі можливі ризики, пов'язані з 

функціонуванням об'єкта аудиту, тобто ризики 

порушень та недоліків, які можуть бути допущені 

внаслідок діяльності об'єкта аудиту 

18. Аудиторська 

вибірка 

Ф. Полягає в пошуку інформації, яку можна 

отримати від обізнаних осіб 

19. Запит 

Х. Полягає в отриманні 

аудиторами підтверджувальної інформації, яка 

міститься в бухгалтерських регістрах 

20. Підтвердження 

Ч. Наприклад, це порівняння фінансової інформації з 

інформацією за минулі періоди, що піддаються 

порівнянню 
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21. Аналітичні 

процедури 

Щ. Це застосування аудиторських процедур до менш 

ніж 100% сукупності даних, яка досліджується, що 

дасть змогу аудитору отримати аудиторські докази і, 

оцінивши окремі характеристики відібраних даних, 

розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність 

даних 

22. Безумовно-

позитивний 

висновок 

Ю. Надається в разі, якщо під час аудиту було 

виявлено порушення та недоліки, які не мають 

суттєвого впливу на предмет дослідження 

23. Умовно-

позитивний 

висновок 

Я. Надається в разі, якщо під час аудиту було 

виявлено порушення та недоліки, які суттєво 

впливають на предмет дослідження 

24. Негативний 

висновок 

Ь. Надається в разі, якщо під час аудиту було 

підтверджено правильність ведення бухгалтерського 

обліку, повноту та достовірність фінансової та 

бюджетної звітності, не виявлено фактів нецільового 

використання бюджетних коштів та порушень 

законодавства при здійсненні операцій з 

бюджетними коштами 

 

Завдання 7.2 

За даними ф. №2-дс «Звіт про фінансові результати» Рівненської 

ОДА наведена наступна інформація за 20__ рік:  

 усього доходів від обмінних операцій 3425000 грн; 

 усього доходів від необмінних операцій 15000 грн; 

 усього витрат за обмінними операціями 3212000 грн; 

 усього витрат за необмінними операціями 28400 грн. 

За наведеними даними бухгалтер установи розрахував 

фінансовий результат діяльності профіцит в розмірі 100200 грн. 

Провести арифметичну перевірку правильності визначення 

фінансового результату діяльності у Робочому документі аудитора. 

 
Назва установи_____________          Аудитор ____________ 

Період перевірки____________             

Номер (шифр документа)_____ 
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Робочий документ аудитора з арифметичної перевірки  

ф. № 2-дс «Звіт про фінансові результати» за _______ рік 

Показник 

перевірки 

Облікові 

дані, грн 

Порядок 

перевірки 

(алгоритм у 

цифровому 

виразі), грн 

Дані 

аудитора, 

грн  

Відхилення, 

грн 

     

     

     

 

Завдання 7.3 

За даними ф. №1-дс «Баланс» Рівненської ОДА наведена 

наступна інформація за 20__ рік: 

 нефінансові активи 47000 грн, 

 власний капітал 39000 грн, 

 фінансові активи 23000 грн, 

 зобов’язання 32000 грн, 

 витрати майбутніх періодів 1000 грн. 

За наведеними даними бухгалтер установи склав баланс, 

підсумок якого  визначив у розмірі 64200 грн. Провести 

арифметичну перевірку правильності складання балансу у 

Робочому документі аудитора. 

 

Назва установи_____________          Аудитор ____________ 

Період перевірки____________             

Номер (шифр документа)_____ 

 

Робочий документ аудитора з арифметичної перевірки  

ф. № 1-дс «Баланс» за _______ рік 

Показник 

перевірки 

Облікові 

дані, грн  

Порядок 

перевірки 

(алгоритм у 

цифровому 

виразі), грн 

Дані 

аудитора, 

грн  

Відхилення, 

грн 
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Завдання 7.4 

В ході проведення зовнішнього державного фінансового аудиту 

Фінансового управління Зарічненської РДА на етапі планування за 

результатами вивчення системи внутрішнього контролю було 

зібрано наступну інформацію. Бухгалтерський облік в установі 

здійснюється бухгалтером одноосібно. В установі не розроблено 

Положення про бухгалтерію, Наказ про облікову політику, графік 

документообігу, графік складання та подання фінансової і 

бюджетної звітності. Посадові обов’язки бухгалтера затверджені 

посадовою інструкцією. Бухгалтер не має вищої освіти, його стаж 

роботи становить 2 роки на посаді касира. За результатами 

попереднього зовнішнього державного фінансового аудиту 

Рахунковою палатою було складено звіт, який містив негативний 

висновок. Яку оцінку системи внутрішнього контролю Фінансового 

управління Зарічненської РДА на основі отриманої інформації 

сформулює представник контрольної групи? 

 

Завдання 7.5 

В ході проведення зовнішнього державного фінансового аудиту 

Рівненської ОДА на етапі планування за результатами визначення 

та оцінки ризиків було встановлено, що в даній установі 

інвентаризація проводиться своєчасно, з матеріально 

відповідальними особами укладено договори про матеріальну 

відповідальність, право першого підпису має керівник і головний 

бухгалтер, посадові обов’язки працівників установи затверджені 

посадовими інструкціями. Факторами якого виду аудиторського 

ризику є перераховані фактори та як вони впливають на даний вид 

ризику? 

 

Завдання 7.6 

В ході проведення зовнішнього державного фінансового аудиту 

Клесівської сільської ради на етапі планування за результатами 

визначення та оцінки ризиків було встановлено, що бухгалтерський 

облік в установі здійснюється головним бухгалтером одноосібно, 

його посадові обов’язки не затверджені посадовою інструкцією, 

головний бухгалтер має вищу освіту за спеціальністю “Агрохімія та 

грунтознавство”, закінчив бухгалтерські курси та має стаж роботи 5 

років на посаді агронома. Факторами якого виду аудиторського 
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ризику є перераховані фактори та як вони впливають на даний вид 

ризику? 

 

Завдання 7.7 

В ході проведення зовнішнього державного фінансового аудиту 

встановити достовірність інформації щодо відображення касових 

видатків установи шляхом здійснення зустрічної перевірки 

ф. № 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду» та Картки аналітичного обліку касових видатків за 20__ р. 

Результати оформити у вигляді Робочого документа аудитора. 

Зробити висновки. 

 
Назва установи_____________          Аудитор ____________ 

Період перевірки____________             

Номер (шифр документа)_____ 

Результати зустрічної перевірки  

ф. № 2д «Звіт про надходження та використання коштів 

загального фонду» та Картки аналітичного обліку фактичних 

видатків за _______ рік 
Документ, 

який 

перевіряється 

Облікові 

дані, грн  

Документ для 

перевірки 

Облікові 

дані, грн 

Відхилення, 

грн 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Питання для обговорення: 

1. Яким нормативним документом визначаються правові та 

економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

забезпечення потреб держави та територіальної громади? 

2. Що перевіряє Рахункова палата в ході здійснення державного 

зовнішнього фінансового аудиту щодо здійснення закупівель за 

рахунок коштів державного бюджету? 
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3. Охарактеризуйте зміст фінансового аудиту, критерії, які 

враховуються при його проведенні. 

4. Які етапи проведення фінансового аудиту? 

5. Які послідовні кроки передбачає планування внутрішнього 

аудиту? 

6. Які взаємопов'язані елементи включає система внутрішнього 

контролю? 

7. Яка оцінка може бути сформована за результатами вивчення 

системи внутрішнього контролю? 

8. Розкрийте зміст поняття «аудиторський ризик». 

9. Яка інформація вважається суттєвою? Що таке рівень 

суттєвості? 

10. Охарактеризуйте основні методи і прийоми фінансового 

аудиту. 

 

  Література: [2; 9; 12; 17; 18; 19; 28; 29; 31]. 
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