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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Згідно із Законом України “Про Рахункову палату” аналіз та експер-
тизу проекту Закону України “Про Державний бюджет України” здійс-
нює Рахункова палата.  

Мета вивчення дисципліни “Методика і організація експертизи та 
аналізу державного бюджету” — опанувати методи і способи здійснення 
економічного аналізу, методичні прийоми державного фінансового кон-
тролю, аудиту, бухгалтерської експертизи, а також здобути теоретичні 
знання та набути практичних навичок здійснення експертизи проекту 
державного бюджету з метою контролю за цільовим використанням 
грошових коштів для правильного прийняття управлінських рішень при 
формуванні державного бюджету. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
• опанування правової бази бюджетної системи в Україні; 
• засвоєння теоретичних основ здійснення експертизи та аналізу 

державного бюджету; 
• засвоєння теоретичних основ методологічних прийомів держав-

ного фінансового контролю та аудиту; 
• організація бухгалтерської експертизи бюджетів усіх рівнів. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“МЕТОДИКА  І  ОРГАНІЗАЦІЯ  ЕКСПЕРТИЗИ   
ТА  АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОГО  БЮДЖЕТУ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Роль і значення державного бюджету 
2 Роль контрольно-ревізійного управління в контролі  

за використанням бюджетних коштів 
3 Методи і способи проведення експертизи та аналізу  

при формуванні бюджету 
4 Експертиза дохідної частини бюджету 
5 Методика та організація проведення експертизи дохідної частини бю-

джету 
6 Аналіз видатків та використання видаткової частини бюджету 
7 Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл  

між окремими ланками бюджетної системи України 
8 Місце Рахункової палати в проведенні експертизи та аналізу  

державного бюджету 
9 Методика організації інформаційних систем експертизи та аналізу 

державного бюджету 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“МЕТОДИКА  І  ОРГАНІЗАЦІЯ  ЕКСПЕРТИЗИ   
ТА  АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОГО  БЮДЖЕТУ” 

Тема  1 . Роль і значення державного бюджету 

Сутність і призначення бюджету. Основні засади та сутність бюдже-
тної системи України, принципи її побудови. Аналіз сучасних бюджет-
них відносин. Бюджет як економічна категорія. Аналіз бюджетного ме-
ханізму. Фактори, що впливають на формування бюджету. Законодавча і 
нормативна база функціонування бюджетної системи. Бюджетне право 
та його роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного 
процесу. Бюджетний кодекс України. Сутність бюджетного процесу. За-
конодавче визначення бюджету держави як єдиного фонду грошових 
коштів. Складові бюджетної системи та інші складові економічної сис-
теми, що впливають на її функціонування. Сутність інформаційного за-
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безпечення бюджетної системи. Основні напрями розвитку бюджетної 
системи України.  

Література [1; 25; 37; 52] 

Тема  2 .  Роль контрольно-ревізійного управління в контролі  
за використанням бюджетних коштів 

Поняття та сутність економічних злочинів у бюджетній сфері. Харак-
теристика адміністративних правопорушень і економічних злочинів. 
Роль економічного контролю у виявленні правопорушень у бюджетній 
сфері. Система органів контролю фінансово-господарської діяльності в 
Україні.  Основні функції державної контрольно-ревізійної служби. 

Література [2–5; 8; 21; 27; 42; 45; 47; 49; 50; 53; 54] 

Тема  3 .  Методи і способи проведення експертизи та аналізу при 
формуванні бюджету 

Предмет і метод економічного аналізу, його елементи. Види аналізу. 
Системний підхід в аналітичній роботі. Методика комплексного аналізу, 
його послідовність. Взаємозв’язок аналітичних явищ. Інформаційна база 
економічного аналізу. Загальні методологічні принципи організації еко-
номічного аналізу. Використання методів аналізу при проведенні ревізії 
та бухгалтерської експертизи. Предмет, метод, завдання та структура 
бухгалтерської експертизи. Ревізія та судово-бухгалтерська експертиза: 
спільне та відмінне. Використання документів і матеріалів інвентариза-
ції при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів. Робота інвента-
ризаційної комісії. Організація судово-бухгалтерської експертизи. Ви-
моги до судових експертів, їх права, обов’язки та відповідальність. Осо-
бливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у справах про 
адміністративні правопорушення та при здійсненні виконавчих дій. 

Література [5; 24; 34; 48–52; 55; 56] 

Тема  4 . Експертиза дохідної частини бюджету 

Сутність доходів Державного бюджету. Методи формування доходів 
бюджету. Джерела доходів. Правове регулювання формування доходів. 
Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на доходи Державного бюджету. 
Державний бюджет України за категоріями доходів. Особливості подат-
кової структури України. Роль прямих податків у формуванні доходів 
бюджету. Склад доходів місцевих бюджетів. Експертиза основних опе-
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рацій бюджетного процесу з обліку доходів. Експертиза доходів Держа-
вного бюджету України. 

Література [9; 11; 13–17; 20; 22; 31; 36; 44]  

Тема  5 .  Методика та організація проведення експертизи дохід-
ної частини бюджету 

Юридичні та економічні аспекти розподілу доходів між ланками бю-
джетної системи. Закріплені та регулюючі доходи. Аналіз міжбюджет-
них трансфертів. Державні цільові фонди. Розмежування доходів у про-
цесі бюджетного регулювання згідно із Бюджетним кодексом України.  

Література [15; 16; 22; 23; 25; 26] 

Тема  6 .  Аналіз видатків та використання видаткової частини 
бюджету 

Сутність видатків державного бюджету та їх класифікація. Аналіз 
складу видатків державного бюджету. Аналіз основних напрямів видат-
ків державного бюджету. Аналіз видатків бюджету на економічну діяль-
ність, на соціальний захист населення і соціальну сферу, на науку, на 
оборону та  забезпечення правопорядку, на управління та міжнародну 
діяльність. Сутність видатків місцевих бюджетів. Сутність кошторисів 
бюджетних установ. Принципи кошторисного фінансування. Аналіз 
здійснення видатків. Експертиза механізму видачі готівки. Повноважен-
ня розпорядників бюджетних коштів. Фінансовий контроль як метод за-
побігання фінансовим правопорушенням. Експертиза основних операцій 
бюджетного процесу з обліку витрат.  

Література [25; 33; 35; 38–41; 43] 

Тема  7 . Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл 
між окремими ланками бюджетної системи України 

Загальні основи правового регулювання видатків згідно із Бюджет-
ним кодексом України. Аналіз структури видатків, аналіз видатків міс-
цевих бюджетів згідно із Бюджетним кодексом України та  Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Сутність бюджетного 
правопорушення. Відповідальність службових осіб за бюджетні право-
порушення.  

Література [25; 26; 36; 37] 
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Тема  8 .  Місце Рахункової палати в проведенні експертизи  
та аналізу державного бюджету 

Контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Державного 
бюджету України. Контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і 
зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності ви-
датків державних коштів, валютних і кредитно-фінансових ресурсів. Ко-
нтроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, на-
уково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку. Ко-
нтроль за законністю та своєчасністю руху коштів загального і спеціа-
льного фондів державного бюджету в установах Національного банку 
України та уповноважених банках. Аналіз встановлених відхилень від 
показників державного бюджету. 

Література [25; 32; 37; 49; 50; 52] 

Тема  9 .  Методика організації інформаційних систем експерти-
зи та аналізу державного бюджету 

Організаційно-технічне забезпечення при проведенні експертизи та 
аналізу Державного бюджету в умовах комп’ютеризації. Інформаційний 
потік в автоматизованій системі. Режим доступу до інформації. Струк-
тура корпоративної мережі. Рівень захисту інформації. Інтенсивність 
обробки інформації. Основні напрямки захисту інформації. 

Література [1–3; 48] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Мета контрольної роботи — закріпити теоретичні знання. Контроль-
на робота містить три теоретичних питання. При відповідях обов’язкове 
посилання на законодавчо-правову регламентацію цього питання. Конт-
рольну роботу потрібно виконувати в рукописному або машинописному 
вигляді. Номер залікової книжки і номер варіанта контрольної роботи 
необхідно вказувати на титульній сторінці. У разі відсутності цих даних 
робота повертається студенту без рецензії. Номер варіанта контрольної 
роботи студенти вибирають за останньою цифрою номера своєї залікової 
книжки (див. таблицю). 

Номер варіанта Номери теоретичних питань 
0 1, 11, 21 
1 2, 12, 22 
2 3, 13, 23 
3 4, 14, 24 
4 5, 15, 25 
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5 6, 16, 26 
6 7, 17, 27, 
7 8, 18, 28 
8 9, 19, 29 
9 10, 20, 30 

Титульна сторінка контрольної роботи оформляється відповідно до 
методичних вказівок, розроблених у МАУП. Необхідно навести текст 
питання і стислі, але вичерпні відповіді на нього. Наприкінці текстової 
частини роботи студент ставить особистий підпис і дату її завершення, 
далі наводить оформлений згідно із загальноприйнятими вимогами спи-
сок використаної літератури. Контрольну роботу оформлюють на арку-
шах паперу формату А4. Загальний обсяг — 10–15 сторінок. На рецензу-
вання  студенти подають оригінал роботи. 

ТЕОРЕТИЧНІ  ПИТАННЯ  ДО  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

1. Сутність і роль Державного бюджету  України. 
2. Основні засади та сутність бюджетної системи України, принципи її 

побудови.  
3. Аналіз становлення сучасних бюджетних відносин.   
4. Аналіз бюджетного механізму регулювання відносин.  
5. Фактори, що впливають на формування бюджету.  
6. Законодавче визначення бюджету держави як єдиного фонду гро-

шових коштів.  
7. Складові бюджетної системи та інші складові економічної системи, 

що впливають на її функціонування.   
8. Основні напрями розвитку бюджетної системи України.  
9. Роль економічного контролю у виявленні правопорушень у бюдже-

тній сфері.   
10. Система органів контролю за фінансово-господарською діяльністю 

установ.   
11. Сутність і значення доходів державного бюджету. 
12. Джерела формування доходів бюджету.  
13. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на дохідну частину держав-

ного бюджету.  
14. Структура податкової системи України.  
15. Поняття та сутність економічних злочинів.  
16. Аналіз формування доходів місцевих бюджетів України. 
17. Експертиза основних операцій бюджетного процесу з обліку дохо-

дів.  
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18. Розмежування доходів у процесі бюджетного регулювання згідно із 
Бюджетним кодексом України.  

19. Сутність видатків державного бюджету та їх класифікація.  
20. Аналіз складу видатків державного бюджету.  
21. Аналіз основних напрямів видатків державного бюджету.  
22. Фінансовий контроль як метод запобігання фінансовим правопору-

шенням.  
23. Експертиза основних операцій бюджетного процесу з обліку витрат.  
24. Загальні засади правового регулювання видатків згідно із Бюджет-

ним кодексом України  
25. Аналіз структури видатків згідно із Законом України “Про Держав-

ний бюджет України”.  
26. Система контролю за виконанням бюджету. 
27. Аналіз видатків місцевих бюджетів згідно із Бюджетним кодексом 

України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Украї-
ні”.  

28. Контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економіч-
ного, науково-технічного, соціального і національно-культурного 
розвитку.  

29. Аналіз видатків бюджету на соціальну сферу. 
30. Аналіз видатків бюджету на науку та оборону. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  

1. Сутність та призначення бюджету. 
2. Основні засади та сутність бюджетної системи України, принципи її 

побудови.  
3. Аналіз становлення сучасних бюджетних відносин.   
4. Бюджет як економічна категорія.  
5. Аналіз бюджетного механізму.  
6. Фактори, що впливають на формування бюджету.  
7. Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи.  
8. Бюджетне право та його роль у побудові бюджетної системи та ор-

ганізації бюджетного процесу.  
9. Сутність бюджетного процесу.  

10. Законодавче визначення бюджету держави як єдиного фонду гро-
шових коштів.  

11. Складові бюджетної системи та інші складові економічної системи, 
що впливають на її функціонування. 

12. Взаємозв’зок між бюджетами.   
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13. Сутність інформаційного забезпечення бюджетної системи.  
14. Основні напрями розвитку бюджетної системи України.  
15. Поняття та сутність економічних злочинів.  
16. Характеристика адміністративних правопорушень і економічних 

злочинів.   
17. Роль економічного контролю у виявленні правопорушень у бюдже-

тній сфері.   
18. Система органів контролю фінансово-господарської діяльності в 

Україні.   
19. Основні функції державної контрольно-ревізійної служби. 
20. Метод економічного аналізу, його елементи.  
21. Системний підхід в аналітичній роботі.  
22. Методика комплексного аналізу, його послідовність.  
23. Взаємозв’язок аналітичних явищ. 
24. Способи обробки економічної інформації.  
25. Інформаційне забезпечення економічного аналізу.  
26. Загальні методологічні принципи організації економічного аналізу.  
27. Види аналізу.  
28. Використання методів аналізу при проведенні ревізії та бухгалтер-

ської експертизи.  
29. Предмет, метод, завдання та структура бухгалтерської експертизи.  
30. Ревізія та судово-бухгалтерська експертиза: спільне та відмінне.  
31. Використання документів і матеріалів інвентаризації при виявленні 

та розслідуванні корисливих злочинів в економіці.   
32. Робота інвентаризаційної комісії.  
33. Організація судово-бухгалтерської експертизи.  
34. Вимоги до судових експертів, їх права, обов’язки та відповідаль-

ність.   
35. Особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у спра-

вах про адміністративні правопорушення та при здійсненні вико-
навчих дій. 

36. Сутність доходів державного бюджету. 
37. Методи формування доходів бюджету.  
38. Джерела доходів.  
39. Правове регулювання формування доходів.  
40. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на доходи державного бю-

джету.  
41. Державний бюджет України за категоріями доходів.  
42. Особливості податкової системи України.  
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43. Роль прямих податків у формуванні доходів бюджету.  
44. Податкові надходження.  
45. Склад доходів місцевих бюджетів.  
46. Податки на власність. 
47. Платежі за використання природних ресурсів. 
48. Експертиза основних операцій бюджетного процесу з обліку дохо-

дів.  
49. Експертиза доходів Державного бюджету України у фактичних і 

порівняльних цінах. 
50. Юридичні та економічні аспекти розподілу доходів між ланками 

бюджетної системи.  
51. Закріплені та регулюючі доходи.  
52. Аналіз міжбюджетних трансфертів.  
53. Розмежування доходів у процесі бюджетного регулювання згідно із 

Бюджетним кодексом України.  
54. Сутність видатків державного бюджету та їх класифікація.  
55. Аналіз складу видатків державного бюджету.  
56. Аналіз основних напрямів видатків державного бюджету.  
57. Сутність видатків місцевих бюджетів.  
58. Сутність кошторисів бюджетних установ.  
59. Принципи кошторисного фінансування.  
60. Аналіз здійснення видатків.  
61. Експертиза механізму видачі готівки.  
62. Повноваження розпорядників бюджетних коштів.  
63. Фінансовий контроль як метод запобігання фінансовим правопору-

шенням.  
64. Експертиза основних операцій бюджетного процесу з обліку витрат.  
65. Мета запровадження єдиного казначейського рахунка державного 

бюджету. 
66. Формування бюджету Пенсійного фонду України. 
67. Формування позабюджетних фондів органів місцевого самовряду-

вання. 
68. Регулювання видатків згідно із Бюджетним кодексом України.  
69. Аналіз структури видатків згідно із Законом України “Про Держав-

ний бюджет України”.  
70. Аналіз видатків місцевих бюджетів згідно із Бюджетним кодексом 

України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Украї-
ні”.  

71. Сутність бюджетного правопорушення. 
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72. Відповідальність посадових осіб за бюджетні правопорушення.  
73. Контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Державно-

го бюджету України.  
74. Контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього 

боргу України.  
75. Контроль ефективності та доцільності видатків державних коштів, 

валютних та кредитно-фінансових ресурсів.  
76. Контроль за використанням позабюджетних фондів. 
77. Функції фінансового контролю. 
78. Функції державного казначейства України. 
79. Функції Державної податкової служби. 
80. Контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економіч-

ного і науково-технічного розвитку.  
81. Контроль за фінансуванням загальнодержавних програм  соціально-

го і національно-культурного розвитку.  
82. Контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Державного 

бюджету України в установах Національного банку України та упо-
вноважених банках.  

83. Аналіз встановлених відхилень від показників державного бюджету. 
84. Аналіз та експертиза видатків бюджету на економічну діяльність. 
85. Аналіз видатків бюджету на соціальний захист населення. 
86. Аналіз видатків бюджету на соціальну сферу. 
87. Аналіз видатків бюджету на науку. 
88. Аналіз видатків бюджету на оборону.  
89. Аналіз видатків бюджету на  забезпечення правопорядку. 
90. Аналіз видатків бюджету на управління та міжнародну діяльність. 
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