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Текст лекції:

1. Сутність та основи організації фінансового менеджменту
Процес перерозподілу фінансових ресурсів між різними сферами
фінансової системи та всередині них завжди спрямований на досягнення
певних цілей, визначених фінансовою політикою держави, тому він не може
відбуватися стихійно і передбачає організацію фінансового менеджменту.
Узагальнюючи дослідження науковців у сфері управління фінансами,
можна навести такі визначення фінансового менеджменту: фінансовий
менеджмент уявляє собою цілеспрямоване формування процесу фінансової
діяльності держави, або фінансовий менеджмент – це процес управління
формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів та оптимізації
обороту грошових коштів.
Управління фінансами в країні здійснюється через систему державних
органів та інститутів за допомогою форм і методів організації управлінської
діяльності. Воно зумовлене історичними, економічними та політичними
умовами розвитку держави та підпорядковане фінансовій політиці держави.
В управлінні фінансами виділяють об’єкти і суб’єкти управління.
У якості об’єктів управління виступають різні види та форми фінансових
відносин. Суб’єктами є організаційні структури, які здійснюють управління
фінансами (фінансові державні органи, фінансові відділи підприємств та ін.).
Сукупність усіх організаційних структур, що здійснюють управління
фінансами, створює фінансовий апарат.
Основним завданням органів управління фінансовою системою в державі
є забезпечення злагодженості функціонування окремих сфер і ланок фінансової
системи. Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між
фінансовими органами та інституціями
В управлінні фінансами виділяють декілька функціональних елементів:
– планування;
– стратегічне управління;
– оперативне управління;
– контроль.
Планування посідає важливе місце в системі управління фінансами.
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Об’єктом фінансового планування є фінансова діяльність держави та суб’єктів
господарювання, а результатом – складання фінансових планів. У ході
планування держава та суб’єкти господарювання оцінюють стан своїх фінансів,
виявляють можливість збільшення фінансових ресурсів, розробляють
напрямки їх ефективного використання.
Стратегічне управління – це загальне управління фінансами, яке
включає дії, що розраховані на довгострокову перспективу і вирішення
глобальних завдань розвитку фінансової системи країни. Здійснюється вищими
органами державної влади та управління.
Оперативне управління фінансами – це поточне управління фінансами,
що становить комплекс заходів, які розробляються на основні оперативного
аналізу фінансової ситуації, фінансового планування, контролю та
регулювання, складання та виконання фінансових планів.
Фінансовий контроль становить специфічний вид діяльності, який
здійснюється усіма ланками державної влади і управління, а також
недержавними структурами щодо забезпечення на базі законності відповідного
рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих і
децентралізованих фондів, а також пошуку шляхів удосконалення процесів
розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів в країні.
Управління фінансами здійснюється за допомогою фінансового
механізму.
Фінансовий механізм – це система встановлених державою форм та
методів організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на
соціально-економічний розвиток суспільства.
Структура фінансового механізму досить складна. До неї належать різні
елементи, що відповідають різноманітності фінансових відносин. До структури
фінансового механізму входять п’ять взаємопов’язаних елементів (рис.14.1.):
фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення, нормативне
забезпечення, інформаційне забезпечення.
Кожна сфера та ланка фінансового механізму є складовою частиною
єдиного цілого. Вони взаємопов’язані. Разом з тим, сфери та ланки
функціонують відносно самостійно. Ця обставина зумовлює необхідність
постійного узгодження складових фінансового механізму.
Фінансовий метод можна визначити як засіб впливу фінансових відносин на
господарський процес. Фінансові методи діють у двох напрямках: управління
рухом фінансових ресурсів та ринкових комерційних відносин, пов’язаних зі
зміною витрат і результатів, з матеріальним стимулюванням і відповідальністю
за ефективне використання грошових фондів. Дія фінансових методів
проявляється в утворенні та використанні грошових фондів. Прикладом
фінансових методів може бути планування, прогнозування, інвестування тощо.
Фінансовий важіль є засобом дії фінансового методу. До фінансових
важелів відносяться: прибуток, доходи, амортизаційні відрахування, економічні
фонди цільового призначення, фінансові санкції, орендна плата, відсоткові
ставки по кредитах, депозитах, облігаціях та інші

7

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Фінансові
методи

Фінансові
важелі

Правове
забезпечення

Нормативне
забезпечення

Планування
Прогнозування
Фінансування
Інвестування
Кредитування
Оподаткування
Страхування
Оренда
Лізинг
Факторинг
Трастові операції
Матеріальне
стимулювання
Заставні операції
Трансфертні операції
Фондоутворення

Прибуток
Дохід
Фінансові санкції
Ціна
Орендна платня
Відсоткові ставки
Дивіденди
Інвестиції
Кредити
Курси валют
Курси цінних
паперів
Амортизаційні
відрахування
Дисконт
Цільові економічні
фонди
Вклади
Форми розрахунків
Франшиза
Преференція

Конституція
України
Закони України
Укази Президента
Постанови Кабінету
Міністрів України
Накази та інструкції
міністерств та інших
центральних органів
виконавчої влади
Статут юридичної
особи господарюючого суб'єкта)

Норми
Нормативи
Інструкції
Листи
Методичні вказівки
Інша нормативна
документація

Рис. 14.1. Структурно-логічна схема змісту фінансового механізму

Інформаційне
забезпечення

Статистична
Економічна
Фінансова
Комерційна
Інша інформація
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Правове забезпечення функціонування фінансового механізму включає
законодавчі акти, постанови, накази, циркулярні листи та інші правові
документи органів управління.
Залучення юридичних норм дозволяє встановити єдині правила
організації фінансових зв’язків, захистити економічні інтереси суспільства,
дозволяє проводити єдину політику в сфері фінансів, забезпечити фінансову
дисципліну.
Нормативне забезпечення включає інструкції, нормативи, норми,
тарифні ставки, методичні вказівки, ліміти та резерви.
Інформаційне забезпечення складається з різного типу статистичної,
економічної, комерційної, фінансової та іншої інформації. Сюди відносяться
повідомлення про фінансову стійкість і платоспроможність партнерів та
конкурентів, про ціни, курси, дивіденди на товарному, фондовому, валютному
ринках. Той, хто володіє інформацією, володіє і фінансовим ринком.
Основним завданням держави при формуванні фінансового механізму є
забезпечення відповідності змісту його елементів вимогам фінансової політики
відповідного періоду, що сприятиме найбільш повній реалізації її мети та
завдань.
Ефективну дію фінансового механізму забезпечить злагоджене
функціонування усіх його складових частин
2. Державне управління фінансами в Україні
Безпосередньо державне управління здійснюється лише відносно
державних фінансів.
У системі органів державного управління фінансами доцільно виділяти
органи стратегічного та оперативного управління фінансами (рис. 14.2.).
Стратегічне управління фінансами здійснюється вищими органами
державної влади та управління: Президентом України, Верховною Радою
України, Кабінетом Міністрів України.
У сфері управління фінансами до повноважень Верховної Ради України
належать: розгляд проекту та затвердження Закону про Державний бюджет
України, контроль за виконанням Державного бюджету, прийняття рішення
щодо звіту про його виконання, розгляд та затвердження усіх законодавчих
актів, що стосуються фінансової системи та фінансової політики в країні,
контроль за їх виконанням, контроль за використанням позик, одержаних
Україною, затвердження всіх рішень, що пов’язані з фінансовою політикою
держави.
У сфері управління фінансами до головних повноважень Кабінету
Міністрів України відносяться: розробка та реалізація стратегічних напрямків
єдиної державної фінансової політики, розробка проекту закону про Державний
бюджет України, забезпечення виконання затвердженого Верховного Радою
Державного бюджету України та подання звіту про його виконання,
забезпечення виконання усіх законів, що стосуються фінансової політики держави.
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Державні органи управління фінансами в Україні
Органи стратегічного управління фінансами

Верховна Рада
України

Президент України

Кабінет Міністрів
України

Органи оперативного управління фінансами

Рахункова
палата

Міністерство Міністерство
доходів
фінансів
і зборів

Державна
фінансова інспекція

Національна
комісія з
цінних паперів
і фондового
ринку

Державна
казначейська служба

Національна
комісія, що
здійснює
регулювання у
сфері ринків
фінансових
послуг

Рис. 14.2 Структурно-логічна схема управління
державними фінансами в Україні
Оперативне управління фінансами – це головна функція апарату
фінансової системи держави: Міністерства фінансів України, Державної
казначейської служби України, Державної податкової служби України,
фінансових управлінь (відділів), міністерств, відомств, місцевих Рад,
фінансових служб підприємств та організацій.
Центральним спеціалізованим органом державної виконавчої влади з
управління
фінансами
є
Міністерство
фінансів
України,
яке
підпорядковується Кабінету Міністрів, втілює у життя фінансову політику
держави.
Основні функції Міністерства фінансів: розробка та реалізація
основних напрямків фінансової політики держави, забезпечення її втілення у
життя;забезпечення стабільності державних фінансів, їх активного впливу на
соціально-економічний розвиток країни; організація бюджетного процесу,
складання проекту та забезпечення виконання Державного бюджету України;
концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках соціальноекономічного розвитку України та її регіонів; аналіз підсумків виконання
бюджетів усіх рівнів; удосконалення методів фінансово-бюджетного
планування; проведення роботи з розвитку фінансового ринку: ринку цінних
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паперів, кредитного ринку, ринку фінансових послуг; здійснення фінансового
контролю за раціональним та цільовим використанням бюджетних коштів,
коштів державних цільових фондів; регулювання фінансової діяльності
суб’єктів господарювання через встановлення правил здійснення фінансових
операцій, форм фінансових документів, порядку і стандартів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності.
Центральним органом виконавчої влади, що спеціально займається
виконанням Державного бюджету України, є Державна казначейська служба
України. Ця служба була утворена через реорганізацію Державного
казначейства України згідно з Указами Президента України №1085/2010 від
09.12.2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» [4] і № 460/2011 від 13.04.2011 р. «Про Положення про Державну
казначейську службу України» [6] для забезпечення ефективного управління
коштами Державного бюджету України, чіткого контролю за надходженням
коштів до державного бюджету та їх використанням.
Основними завданнями Державної казначейської служби Україні є:
організація виконання Державного бюджету України на основі принципу
єдиного казначейського рахунку та здійснення контролю за цим; управління
наявними коштами Державного бюджету України та коштами державних
цільових позабюджетних фондів; фінансування видатків Державного бюджету
України; ведення обліку касового виконання Державного бюджету України,
складання звітності про стан виконання Державного бюджету України;
здійснення управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом; здійснення
керівництва підвідомчими територіальними органами; ведення зведених
реєстрів
розпорядників
коштів
Державного
бюджету,
державних
позабюджетних фондів; розробка нормативно-методичних документів з питань
бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів
для підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти
та кошти державних позабюджетних фондів.
Діяльність Державної казначейської служби Україні спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України
Основним критерієм, на якому базується виконання бюджетів, є
забезпечення надходжень податків, зборів та обов’язкових платежів до
бюджетів усіх рівнів. Ця функція покладена на Міністерство доходів і зборів
України, яке об’єднало Державну податкову службу з податковою міліцією,
яка знаходиться у її складі, та Державну митну службу відповідно до Указу
Президента України № 726/2012 від 24.12.2012 року «Про деякі заходи з
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» [10].
Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
Основними завданнями Міндоходів України є:
1) забезпечення формування єдиної державної податкової, державної
митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів
та реалізація єдиної державної податкової, державної митної політики, а також
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боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного
законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за
надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та
інших платежів;
2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері
контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів;
3) забезпечення формування та реалізація державної політики з
адміністрування єдиного внеску, а також боротьба з правопорушеннями при
застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску;
4) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері
контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в
установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових
розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до
закону, торгових патентів.
3. Організація фінансового контролю в державі
У країнах з ринковою економікою сфера державного фінансового
контролю забезпечує реалізацію фінансової політики держави.
Фактично фінансовий контроль виступає завершальною стадією
управлінського процесу, що складається з 3-х взаємопов’язаних елементів:
прогнозування або планування, регулювання та контролю. Оскільки
фінансовий контроль виступає складовою фінансових відносин, він відіграє
специфічну роль індикатора розподільчих відносин, дія якого втілюється в
контрольній функції фінансів.
Формально об’єктами фінансового контролю виступають фінансові
показники діяльності усіх суб’єктів економічних відносин: дохід, прибуток,
собівартість, витрати обігу, рентабельність, податкові платежі. У той же час
фактичним об’єктом фінансового контролю є сукупний процес фінансовогосподарської діяльності.
Суб’єктами фінансового контролю виступають, з одного боку, як
державні, так і недержавні контролюючі структури, з іншого боку –
підприємства всіх форм власності та фізичні особи. Фінансовий контроль, як
економічну категорію, можна поділити на види за певними критеріями.
Залежно від суб'єктів, які здійснюють фінансовий контроль, його
поділяють
на:
державний,
внутрішньогосподарський,
аудиторський
(незалежний), громадський (рис. 14.3.)
Функції державного фінансового контролю розподіляються між
вищими органами влади відповідно до функцій управління фінансовою
системою. Державний контроль охоплює загальнодержавний та відомчий
контроль.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

ЗАЛЕЖНО ВІД СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ

Державний

Верховна
Рада
України

ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРМІНУ
ПРОВЕДЕННЯ

Внутрішньогосподарський

Кабінет
Міністрів
України

Рахункова
Палата

Міністерство
фінансів

Міністерство
доходів і
зборів

Місцеві
Ради
народних
депутатів

Державна
казначейська
служба

Державна
фінансова
інспекція

Аудиторський

Бухгалтерії
підприємств
Фінансові
відділи
підприємств

Громадський

Палата
аудиторів

Попередній
Поточний
Наступний

Аудиторські
фірми
Окремі
аудитори

Рис. 14.3. Структурно-логічна схема системи фінансового контролю в Україні
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Загальнодержавний фінансовий контроль здійснює Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, Державна
казначейська служба України, Державна податкова служба України, спеціальні
органи державного фінансового контролю, до яких належать Рахункова палата
та Державна фінансова інспекція України.
Особливе місце у системі органів державного фінансового контролю
посідає Рахункова палата України, яка є постійно діючим органом контролю,
що утворюється Верховною Радою України, здійснює свою діяльність
самостійно, незалежно від інших органів влади, звітує перед Верховною Радою
України. До основних функцій та повноважень Рахункової палати відносяться:
контроль за виконанням законів України, виконанням Державного бюджету та
державних цільових позабюджетних фондів; здійснення за дорученням
Верховної Ради України контролю за виконанням бюджету за поквартальним
розподілом доходів і видатків, видатків по обслуговуванню внутрішнього та
зовнішнього боргу України, витрачанням коштів цільових фондів; контроль за
ефективністю управління коштів Державного бюджету Державною
казначейською службою України, законність і своєчасність руху коштів
бюджету, загальнодержавних цільових фондів в Національному банку України,
уповноважених банках та кредитних установах; контроль органів місцевого
самоврядування, підприємств, банків, організацій щодо використання ними
бюджетних коштів; проведення комплексних ревізій та тематичних перевірок;
внесення пропозицій щодо удосконалення бюджетного законодавства.
Важливим органом державного фінансового контролю є Державна
фінансова інспекція України, яка утворена у результаті реорганізації
Державної контрольно-ревізійної служби України і діє відповідно до Указу
Президента України від 23.04.2011 р. [9]. Держфінінспекція України входить до
системи органів виконавчої влади. Її діяльність спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України. Основними завданнями Держфінінспекції
України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового
контролю, а також внесення пропозицій щодо її формування.
Держфінінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та
через територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах та
містах територіальні органи, головних інспекторів у районах та містах. У
процесі виконання покладених на неї завдань Держфінінспекція України
взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади,
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України,
органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав
і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями,
всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями
організацій роботодавців.
Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань
здійснює державний фінансовий контроль за використанням і збереженням
державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю
визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним
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використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і
фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади,
державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного соціального
страхування, бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного
сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які
отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або
використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи
комунальне майно, за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного
процесу щодо державного і місцевих бюджетів; дотриманням законодавства
про державні закупівлі; діяльністю суб'єктів господарської діяльності
незалежно від форми власності та ін.
Держфінінспекція України здійснює державний фінансовий контроль
шляхом проведення інспектування у формі планових та позапланових ревізій
певного комплексу чи окремих питань фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ та організацій; державного фінансового аудиту. Щомісяця
подає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну України
звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного
законодавства.
З метою контролю правильності нарахування, повноти та своєчасності
сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань
проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та
іншого законодавства контролюючі органи здійснюють податковий контроль.
Податковий контроль здійснюється Міністерством доходів і зборів
України (Міндоходів України) щодо податків, які справляються до бюджетів та
державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за
дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби;
митними органами щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість,
інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у
разі ввезення або вивезення (пересилання) товарів і предметів на митну
територію України або територію спеціальної митної зони.
Податковий контроль здійснюється шляхом ведення обліку платників
податків, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів
державної податкової служби, перевірок і звірок відповідно до вимог
Податкового кодексу України, а також перевірок щодо дотримання податкового
законодавства.
Внутрішньогосподарський фінансовий контроль на підприємствах, в
установах та організаціях здійснюється бухгалтеріями та фінансовими
відділами цих підприємств, установ та організацій. Цей вид контролю
спрямований на виявлення та усунення порушень та недоліків у фінансово господарській діяльності підприємств, організацій та установ.
Надання самостійності підприємствам та організаціям, їх приватизація,
створення на їхній основі акціонерних товариств, приватних підприємств
призвело до необхідності створення органу, в обов’язки якого входило б
проведення незалежних перевірок фінансово-господарської діяльності

15

підприємств усіх форм власності, забезпечення консультацій з фінансових
питань. Таким органом незалежного фінансового контролю стала Аудиторська
палата. Вона видає ліцензії юридичним та фізичним особам на право
здійснення аудиторської діяльності, атестує аудиторів, веде облік аудиторів, їх
фірм, розробляє методичні рекомендації, контролює дотримання вимог
законодавства з аудиторського контролю.
Аудит – це незалежний фінансовий контроль, який здійснюється
незалежними контролюючими організаціями – аудиторськими фірмами,
окремими аудиторами, і включає перевірку публічної фінансової звітності,
бухгалтерського обліку, первинних документів та іншої інформації щодо
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою
визначення достовірності їх звітності, правильності обліку, повноти і
відповідності чинному законодавству.
Громадський фінансовий контроль – це контроль з боку суспільства за
фінансовою діяльністю держави, місцевих органів влади. Він не має
організованих форм і здійснюється представниками громадських організацій на
засадах добровільності та безоплатності.
Важливим критерієм класифікації фінансового контролю виступає
час проведення. На цій підставі виділяють: попередній, поточний, наступний
фінансовий контроль.
Особливістю попереднього фінансового контролю є те, що він
здійснюється на етапі розробки та прийняття управлінського рішення з
фінансових питань. Він пов’язаний із процесами визначення оптимального
обсягу централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів у плановому
періоді, а також з їх ефективним розподілом та використанням. Вихідною
інформаційною базою для цього контролю є фактичні дані та фінансові
показники минулих періодів. На рівні держави попередній фінансовий
контроль проводиться на стадії розробки та прийняття законодавчих та
нормативних актів у сфері фінансів.
Поточний фінансовий контроль становить оперативний контроль за
реалізацією фінансової діяльності держави, місцевих органів влади, суб’єктів
господарювання, дотриманням планових фінансових показників, виконанням
вимог фінансової дисципліни тощо. Він здійснюється через аналіз, перевірки,
обстеження діяльності фінансових органів, суб’єктів господарювання, його
завдання – вчасно реагувати на зміни умов фінансової діяльності
Наступний фінансовий контроль здійснюється на завершальній стадії
виконання планового завдання. Його мета – контроль за фінансовими
результатами, порівняння фактичних і планових показників фінансової
діяльності, оцінка ефективності проведеної роботи. Цей вид контролю є базою
для попереднього контролю майбутнього періоду. Таким чином, існує тісний
взаємозв’язок між попереднім, поточним та наступним фінансовим контролем.
Залежно від обов’язковості проведення розрізняють обов’язковий та
ініціативний фінансовий контроль.
Обов’язковий фінансовий контроль здійснюється згідно вимог
нормативних актів і рішень відповідних органів державного контролю.
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Ініціативний фінансовий контроль проводиться за власним бажанням
суб’єктів господарювання.
Основними формами фінансового контролю є: перевірка, ревізія.
Перевірка – це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансовогосподарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів.
Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні,
документальні (планові або позапланові, виїздні або невиїздні) та фактичні
перевірки.
Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні
органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у
податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.
Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є
своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених
Податковим кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючи органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо
укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками
тощо.
Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного
провадження платником податків діяльності, розташування господарських або
інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється
органом державної податкової служби щодо дотримання порядку здійснення
платниками розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності
ліцензій, патентів, свідоцтв тощо.
Результати перевірок оформлюються у формі акта або довідки. У разі
встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі
порушення відсутні, складається довідка.
Ревізія – це форма документального контролю за фінансовогосподарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням
законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб
документального викриття нестач, розтрат, привласнень і крадіжок коштів і
матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань
Ревізія становить найбільш глибоке та всебічне обстеження діяльності
господарського суб’єкта для оцінки рівня його фінансової дисципліни;
здійснюється всіма контролюючими органами. Залежно від об’єкта ревізії
поділяють на: повні, часткові, тематичні, комплексні. Залежно від обсягу даних
ревізії поділяють на суцільні та вибіркові. За наслідками ревізії складається акт.

