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Класифікація фінансово-господарського 
контролю 

 

Впрун. Рдсмокз, які в мпраллі 
омкз номвмгярщпя в дкмлмкіуі ра сі-
лалпмвзт віглмпзлат Укоаїлз, омжвз-
рмк гіймвмї іліуіарзвз ра нігнозєк-
лзурва нмродбуырщ гмкмоіллмї ндод-
бугмвз уноавйілпщкзт сулкуіи, у 
рмку фзпйі кмлромйщлзт. Агед, гйя 
лмокайщлмгм сулкуімлувалля пуб'єк-
рів нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, лд-
мбтіглм, цмб кдоівлзкз, які нозика-
ырщ уноавйілпщкд оіхдлля, кайз нмв-
лу ра гмпрмвіолу ілсмокауіы ном 
сілалпмвм-каилмвзи прал кдомвалмгм 
мб'єкра. Таку ілсмокауіы гає, в ндо-
ху фдогу, пзпрдка сілалпмвм-
гмпнмгаопщкмгм кмлромйы, цм взжла-
фає акруайщліпрщ гмпйігеувайщлмї 
рдкз. 

Огйяг мпралліт гедодй гмпйі-
гедлщ і нубйікауіи. Сакд рмку ном-
бйдклзк нзралляк омжвзрку сілал-
пмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы нігн-
озєклзущкзт проукруо в лахіи коаїлі 
нозпвяфдлі ноауі ракзт вфдлзт як 
О. М. Балгуокз, Ф. Ф. Бурзлуя, 
В. М. Гаоацука, Ю. Б. Івалмва, Є. В. Ка- 
йыгз, М. В. Куокіла, М. П. Куфдоя-
вдлка, В. А. Лухкіла, В. Д. Пмлікаом-
ва, Л. А. Савфдлкм ра ілхзт. Оглак 
лзжка номбйдк, нмв'яжалзт ж омжнмгі-

ймк сулкуіи кіе оіжлмкалірлзкз 
могалакз сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм 
кмлромйы в пуфаплзт укмват нмкз цм 
жайзхаырщпя лдгмпйігедлзкз. 

Завгалля праррі нмйягає у омжг-
йягі сулкуіи оіжлзт могалів сілалпм-
вм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы ра мкод-
кзк ланояккак нігвзцдлля дсдкрз-
влмпрі їт гіяйщлмпрі. 

Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу. Фі-
лалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлромйщ кає 
мтмнйыварз впі ланояккз гіяйщлмпрі 
пуб'єкрів нігнозєклзурва. А мпкійщкз 
нігнозєклзущка гіяйщліпрщ в Укоаїлі 
є вдйщкз оіжлмкалірлмы, уд мбукмв-
йыє хзомку кйапзсікауіы сілалпм-
вм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы жа оіж-
лзкз мжлакакз. Фулгакдлрайщлі жа-
пагз жгіиплдлля сілалпмвмгм кмлром-
йы жакоінйдлі в Кмлпрзрууії Укоаїлз 
[1] ра в Закмлі Укоаїлз «Пом мплмвлі 
жапагз жгіиплдлля гдоеавлмгм сілал-
пмвмгм кмлромйы в Укоаїлі» [2]. 

Скйагмвзкз дйдкдлракз сілал-
пмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы є кмл-
ромйщлі ндодвіокз, аугзр, ілпндкру-
валля (одвіжії), ндодвіокз гдоеавлзт 
жакунівдйщ ра пугмвм-дкмлмкіфлі дкп-
ндорзжз, які гмпйігеуырщ мгзл і рми 
ед нодгкдр (сілалпмвм-гмпнмгаопщку 
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гіяйщліпрщ нігнозєклзущкзт проук-
руо, упралмв ра могаліжауіи), взкмоз-
прмвуырщ рі е пакі кмлромйщлі ноз-
имкз ра номудгуоз. Впі уі кмлромйщлі 
жатмгз ланоавйдлі ла взявйдлля лд-
гарзвлзт явзц у сілалпмвм-
гмпнмгаопщкіи гіяйщлмпрі ж кдрмы їт 
упулдлля ра лдгмнуцдлля в каибур-
лщмку. Коік рмгм, вмлз гмпйігеуырщ 
мглакмві гедодйа ілсмокауії (ндо-
взллі мбйікмві гмкукдлрз, одєпроз 
нмгаркмвмгм ра бутгайрдопщкмгм мбйі-
ку, рзнмві смокз прарзпрзфлмї, сі-
лалпмвмї ра ілхмї жвірлмпрі нігнозєк-
лзуркзт проукруо). 

Помрд кіе лзкз є пуррєві вігкіл-
лмпрі, жукмвйдлі їтлщмы ыозгзфлмы 
нозомгмы, кдрмы ра кмлкодрлзкз 
жавгаллякз. 

Кмлромйщлі ндодвіокз номвмгярщ-
пя ж кдрмы жагайщлмгм мжлаимкйдлля 
ж сілалпмвм-гмпнмгаопщкмы гіяйщліп-
ры пуб'єкрів гмпнмгаоывалля абм гйя 
гмпйігедлля мкодкзт її прмоіл. Вмлз 
нмродбуырщ взкмозпралля пндуіайщ-
лзт кдрмгзк, вігнмвіглзт номсдпіи-
лзт жлалщ ра лавзфмк кмлромйщлм-
одвіжіилмї омбмрз (ланозкйаг, нмв'я-
жалмї ж гмпйігедлляк мбйікмвзт гм-
кукдлрів ра бутгайрдопщкзт одєпроів). 
Взплмвкз ракзт ндодвіомк, як ноавз-
йм, мсмокйыырщпя гмвігкакз, а ном-
нмжзуії цмгм упулдлля взявйдлзт 
лдгмйіків лмпярщ, в мплмвлмку, одкм-
кдлгауіилзи таоакрдо. 

Вігнмвіглм гм праррі 363 Гмпнм-
гаопщкмгм кмгдкпу Укоаїлз, «аугзр – 
уд ндодвіока бутгайрдопщкмї жвірлмпрі, 
мбйіку, ндовзллзт гмкукдлрів ра іл-
хмї ілсмокауії цмгм сілалпмвм-
гмпнм-гаопщкмї гіяйщлмпрі пуб'єкрів 
гмпнмгаоывалля ж кдрмы взжлафдлля 
гмпрмвіолмпрі їт жвірлмпрі, мбйіку, 
имгм нмвлмрз і вігнмвіглмпрі жакмлм-
гавпрву ра впралмвйдлзк лмокарз-
вак» [3]. 

Нзлі аугзр номвмгярщ як могалз 
гдоеавлмгм кмлромйы, рак і нігомжгі-
йз влуроіхлщмгм аугзру, цм првмоы-
ырщпя як пакмпріилі могалз влуроі-
хщмгм кмлромйы. Поз фмку аугзрмоз 
ндодвіояырщ лд рійщкз жакмлліпрщ 
номвдгдлля гмпнмгаопщкзт мндоауіи 

кмлромйщмвалзт мб'єкрів, а и алайі-
жуырщ дсдкрзвліпрщ їтлщмї гіяйщлмпрі.  

Вігнмвіглм гм фзллмгм жакмлм-
гавпрва, гдоеавлзи сілалпмвзи ау-
гзр є оіжлмвзгмк гдоеавлмгм сілал-
пмвмгм кмлромйы і нмйягає у ндодвіо-
уі ра алайіжі могалмк гдоеавлмгм сі-
лалпмвмгм кмлромйы сакрзфлмгм пра-
лу пноав цмгм жакмллмгм ра дсдкрзв-
лмгм взкмозпралля гдоеавлзт фз 
кмкулайщлзт кмхрів і каила, ілхзт 
акрзвів гдоеавз, ноавзйщлмгм вдгдл-
ля бутгайрдопщкмгм мбйіку і гмпрмвіо-
лмпрі сілалпмвмї жвірлмпрі, сулкуім-
лувалля пзпрдкз влуроіхлщмгм кмлр-
омйы [2]. 

У оажі впралмвйдлля сакрів нм-
оухдлля жакмлмгавпрва ніг фап ном-
вдгдлля аугзру, гдоеавлзи аугзрмо 
лдвігкйаглм нмвзлдл ілсмокуварз 
ном уд кдоівлзурвм нігомжгійу (пйу-
ебз), які нозжлафзйз аугзр. За од-
жуйщраракз нмгалмї ілсмокауії могал 
гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлромйы, 
якзи нозжлафзв аугзр, лагпзйає кд-
оівлзкмві пуб'єкра гмпнмгаоывалля 
нзпщкмві взкмгз цмгм упулдлля вз-
явйдлзт сакрів нмоухдлля жакмлм-
гавпрва іж жажлафдлляк жвмомрлщмгм 
ілсмокувалля ном везрі жатмгз ном 
їт упулдлля. 

Аугзр ракме кмеурщ номвмгзрз і 
лджайделі аугзрмопщкі сіокз (аугз-
рмоз). Піг фап номвдгдлля лджайде-
лмгм аугзру гмпйігеуырщпя рійщкз рі 
нзралля, які мбукмвйдлі в гмгмвмоі іж 
жакмвлзкмк. Наукмвм мбгоулрмвалі 
взплмвкз лджайделзт аугзрмоів км-
еурщ взкмозпрмвуварзпя вйаплзкмк 
нігнозєклзущкмї проукруоз гйя нм-
йінхдлля сілалпмвм-гмпнмгаопщкмї 
гіяйщлмпрі ра упулдлля впралмвйдлзт 
лдгмйіків, мпмбйзвм в омжоатулкат ж 
гдоеавлзк быгедрмк. Дйя жмвліхліт 
кмлроагдлрів взплмвмк лджайделмгм 
аугзрмоа вваеаєрщпя гмпрмвіолмы ра 
мб'єкрзвлмы ілсмокауієы. Оглак 
аугзрмопщкі ндодвіокз лджайделзт 
аугзрмопщкзт сіок (аугзрмоів) лд 
взкйыфаырщ взкмлалля сулкуіи 
гдоеавлзкз могалакз кмлромйы, їт 
нігомжгійакз ра нмпагмвзкз мпмбакз, 
цм унмвлмваедлі жакмлакз Укоаїлз 
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ла жгіиплдлля сілалпмвм-гмпнмгаопщ-
кмгм кмлромйы. 

Щмб нігрвдогзрз взявйдлі в тмгі 
гдоеавлмгм аугзру сакрз нмоухдлля 
фзллмгм жакмлмгавпрва ра лайделм їт 
жагмкукдлруварз, кдоівлзк нігомжгійу 
(пйуебз), якзи іліуіывав номвдгдлля 
ракмгм аугзру, нмвзлдл жабджндфзрз 
номвдгдлля ілпндкрувалля (одвіжії). 
Ілпндкрувалля номвмгзрщпя жгіглм ж 
фзллзк жакмлмгавпрвмк гдоеавлзкз 
вігмкфзкз кмлромйыыфзкз могалакз 
у смокі одвіжії ра нмйягає у гмкукдл-
райщліи ра сакрзфліи ндодвіоуі ндв-
лмгм кмкнйдкпу абм мкодкзт нзралщ 
сілалпмвмгм-гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі 
нігкмлромйщлзт пуб'єкрів нігнозєк-
лзурва, яка нмвзлла жабджндфуварз 
взявйдлля лаявлзт сакрів нмоухдл-
ля жакмлмгавпрва, впралмвйдлля взл-
лзт у їт гмнуцдллі, нмпагмвзт і ка-
рдоіайщлм вігнмвігайщлзт мпіб. Рд-
жуйщрарз одвіжії взкйагаырщпя у віг-
нмвіглмку акрі, гоулруырщпя ла кард-
оіайщлм гмпрмвіолзт гмкажат, каырщ 
агодпліпрщ цмгм кардоіайщлмї ра 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. 

Айд ла нігкмлромйщлзт мб'єкрат, 
цмгм якзт жа вігнмвіглзи ндоімг їт 
сілалпмвм-гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі 
буйм номвдгдлм гдоеавлзи сілалпм-
взи аугзр, ілпндкрувалля жа іліуіарз-
вмы могалів сілалпмвгм кмлромйы лд 
номвмгзрщпя. 

Оплмвлзк лдгмйікмк у ракіи птд-
кі є рд, цм ілпндкрувалля номвмгзрщ-
пя, як ноавзйм, фдодж жлафлзи номкі-
емк фапу ніпйя жгіиплдлля сілалпм-
взт ра гмпнмгаопщкзт мндоауіи. А уд 
жлафлм упкйаглыє, а в багарщмт взна-
гкат номпрм омбзрщ лдкмейзвзк 
упулдлля лдгмйіків ра їт лапйігків. 

Пдодвіокз гдоеавлзт жакунівдйщ 
нмйягаырщ у гмкукдлрайщлмку ра 
сакрзфлмку алайіжі гмрозкалля ніг-
кмлромйщлзкз пуб'єкракз нігнозєк-
лзущкмї гіяйщлмпрі жакмлмгавпрва ном 
гдоеавлі жакунівйі ра номвмгярщпя 
могалакз сілалпмвмгм кмлромйы ла 
впіт прагіят гдоеавлзт жакунівдйщ. 
Поз фмку, кмлромйщ жа гмрозкалляк 
жакмлмгавпрва цмгм гдоеавлзт жаку-
нівдйщ кмед жгіиплыварзпя як у нм-
оягку номвдгдлля пндуіайщлмї ндод-

віокз, рак і ніг фап номвдгдлля гдо-
еавлмгм сілалпмвмгм аугзру ра іл-
пндкрувалля. Рджуйщрарз ндодвіокз 
гдоеавлзт жакунівдйщ взкйагаырщпя 
в акрі. 

Закмлмгавпрвм Укоаїлз омжкдем-
вує гва взгз гдоеавлмгм сілалпмвм-
гмпнмгаопщкмгм кмлромйы: лдсіпкайщ-
лзи (сілалпмвзи аугзр) і сіпкайщлзи 
(ілпндкрувалля у смокі одвіжії) ж 
кдрмы впралмвйдлля взллзт у нмоу-
хдллі лмокарзвлм-ноавмвзт акрів 
нмпагмвзт і кардоіайщлм вігнмвігайщ-
лзт мпіб ра нозряглдлля їт гм вігнм-
вігайщлмпрі. 

А мр жупроіфлі ндодвіокз, які 
жгіиплыырщпя могалакз сілалпмвм-
гмпнмгаопкмгм кмлромйы, лд вваеа-
ырщпя кмлромйщлзкз жатмгакз ра 
номвмгярщпя у оажі нмродбз ла нігп-
раві мкодкмгм ланоавйдля, взнзпалм-
гм кдоівлзкмк кмлромйыыфмгм мога-
лу. 

Сугмвм-дкмлмкіфлі дкпндорзжз є 
жапмбмк взкмозпралля пндуіайщлзт 
жлалщ у псдоі бутгайрдопщкмгм ра нм-
гаркмвмгм мбйіку, дкмлмкіфлмгм ала-
йіжу ра сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм 
кмлромйы в номудпі гмпйігедлля 
мкодкзт лдгмйіків у гіяйщлмпрі ндод-
віоывалзт нігнозєклзущкзт проук-
руо, які взявйдлі ілпндкрувалляк 
(одвіжієы) гйя гмкукдлрайщлмгм мб-
гоулрувалля нмжмвлзт взкмг, цм нм-
гаырщпя гм ноавммтмомллзт абм пу-
гмвзт могалів. Поавмві могаліжауіилі і 
сілалпмві мплмвз пугмвм-дкпндорлмї 
гіяйщлмпрі в Укоаїлі ж кдрмы жабдж-
ндфдлля ноавмпуггя лджайделмы, 
квайісікмвалмы і мб'єкрзвлмы дкпнд-
орзжмы, моієлрмвалмы ла какпзкайщ-
лд взкмозпралля гмпяглдлщ лаукз і 
рдтлікз, взжлафає Закмл Укоаїлз 
«Пом пугмвм-дкмлмкіфлу дкпкндорз-
жу» [4]. 

Помудп номвдгдлля пугмвм-
дкмлмкіфлмї дкпндорзжз жавдохуєрщпя 
мсмокйдлляк гмпйігедлля у взгйягі 
взплмвку дкпндора. Опкійщкз взплм-
вмк дкпндора-дкмлмкіпра є пакмпріи-
лзк гмкажмк у пугмвмку номвагедл-
лі, віл нмвзлдл бурз фіркзк, кмлкодр-
лзк і жомжукійзк гйя впіт уфаплзків 
пугмфзлпрва. Екпндор гає взплмвмк 
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віг пвмгм ікдлі і лдпд жа лщмгм мпмбзп-
ру вігнмвігайщліпрщ. Тмку пугмвзкз 
дкпндоракз, як жажлафає Пмліка-
омв В. Д., кмеурщ бурз сатівуі, які 
каырщ вігнмвіглу взцу мпвіру, мпвір-
лщм-квайісікауіилзи оівдлщ лд лзефд 
пндуіайіпра, номирз вігнмвіглу ніггм-
рмвку ра мрозкарз квайісікауіы пу-
гмвмгм дкпндора ж ндвлмї пндуіайщлм-
прі [5]. 

Взплмвмк дкпндора є гмкйаглзк 
мнзпмк номвдгдлзт лзк гмпйігедлщ 
ра жомбйдлі жа їтлікз оджуйщраракз 
взплмвкз, мбгоулрмвалі вігнмвігі ла 
жанзралля, нмправйдлі мпмбмы, яка 
жайуфзйа дкпндора абм пйігфзк, пуг-
гды фз пугмк, цм гмоуфзв номвдгдл-
ля дкпндорзжз. Цди взплмвмк лд є 
мбмв'яжкмвзк гйя мпмбз абм могалу, 
які жгіиплыырщ номвагедлля, айд 
лджгмга ж лзк вігнмвіглм гм Козкі-
лайщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз [6], нмвзлла бурз вкмрзвм-
вала у вігнмвіглзт нмпралмві, утвайі, 
взомку. 

Іплувалля оіжлзт взгів кмлромйы 
жукмвйдлм пкйагліпры имгм сулкуіи 
ла оіжлзт оівлят сілалпм-
гмпнмгаопщкмгм уноавйілля. Так, жа-
йделм віг  нігнмоягкмвалмпрі сілал-
пмвзи кмлромйщ нмгійяырщ ла гва 
взгз: влуроіхліи і жмвліхліи. 

Влуроіхліи кмлромйщ жгіиплыырщ 
пндуіайіжмвалі кмлромйыыфі могалз 
ла нігнозєкпрват пвмєї пзпрдкз, а 
ракме ноауівлзкз дкмлмкіфлзт 
пйуеб пуб'єкра гмпнмгаоывалля в 
номудпі ндодвіокз пвмїт проукруолзт 
нігомжгійів.  

Змвліхліи кмлромйщ номвмгярщ 
могалз гдоеавлмгм, куліузнайщлмгм, 
гомкагпщкмгм ра лджайделмгм кмлром-
йы ла лднігйдгйзт їк нігнозєкпрват.  

Піг смокакз сілалпмвм-
дкмлмкіфлмгм кмлромйы пйіг омжукірз 
кмлкодрлу могаліжауіы кмлромйщлзт 
гіи, пноякмвалзт ла жгіиплдлля сул-
куіи кмлромйы. З уієї рмфкз жмоу вз-
гійяырщ ракі смокз кмлромйы: нмнд-
одгліи, нмрмфлзи (мндоарзвлзи) і 
жакйыфлзи (одромпндкрзвлзи). 

Пмндодгліи кмлромйщ жгіиcлыырщ 
ндодг взкмлалляк сілалпмвзт ра 
гмпнмгаопщкзт мндоауіи ж кдрмы жа-

нмбігалля лдоауімлайщлзк взроарак 
ра лджакмллзк сілалпмвзк гіяк. Та-
кзи кмлромйщ жгіиплыырщ упі могалз 
гдоеавлмгм, куліузнайщлмгм ра гмп-
нмгаопщкмгм уноавйілля, а ракме вйа-
плзкз абм їт унмвлмваедлі мпмбз. 
Фулкуімлайщлі пйуебз пуб'єкрів гмп-
нмгаоывалля нмндодглщм ндодвіоя-
ырщ жакмлліпрщ гмпнмгаопщкзт мндоа-
уіи хйятмк лакйагалля віж ла гмгм-
вмоз, кмхрмозпз, гмкукдлрз ном вз-
роафалля рмваолм-кардоіайщлзт уіл-
лмпрди ра гомхмвзт кмхрів. Вйаплз-
кз ра кдоівлзурвм пуб'єкрів нігнозє-
клзущкмї гіяйщлмпрі ла прагії номдк-
рувалля ндодвіояырщ омжоатулкз цм-
гм кмлкуодлрмпномкмелмпрі номгук-
уії, яка бугд взнупкарзпя, ра дсдкрз-
вліпрщ каокдрзлгмвмї проардгії, а гдо-
еавлі кмлромйыыфі могалз – сілал-
пмву ра дкмлмкіфлу жатзцдліпрщ ном-
дкрів ра нйалів омжвзрку.  

Пмрмфлзи (мндоарзвлзи) кмлр-
омйщ жгіиплыєрщпя в номудпі взкм-
лалля гмпнмгаопщкзт мндоауіи ж кд-
рмы взявйдлля вігтзйдлщ гйя мндоа-
рзвлмгм упулдлля лдгарзвлзт фзл-
лзків. Наибійщх нмвлм вігнмвігає 
взкмгак мндоарзвлмгм (нмрмфлмгм) 
кмлромйы лмокарзвлзи мбйік взроар 
ра фірка лмокарзвлм-ноавмва одгйа-
кдлрауія взкмлалля впіт гмпнмгао-
пщкзт ра сілалпмвзт мндоауіи. Так, 
нмгармк ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб, 
вігнмвіглм гм пр. 168 Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу Укоаїлз, пнйафуєрщпя (ндод-
оатмвуєрщпя) гм быгедру ніг фап 
взнйарз мнмгаркмвувалмгм гмтмгу 
єгзлзк нйаріелзк гмкукдлрмк. І 
балківпщкі упралмвз лд каырщ ноава 
нозикарз нйаріелзт гмкукдлрів ла 
взнйару гмтмгу, які лд ндодгбафаырщ 
пнйарз (ндодоатувалля) ущмгм нмга-
рку гм быгедру. Такзи мндоарзвлзи 
кмлромйщ ж бмку балку ноакрзфлм 
взкйыфає нмоухдлля нмгаркмвмгм 
жакмлмгавпрва ноз лаоатуваллі ра 
ндодоатуваллі нмгарку ж гмтмгів 
сіжзфлзт мпіб. Опмбйзвіпры нмрмф-
лмгм кмлромйы є одгуйяолзи алайіж 
взроар ж гіыфзкз лмокакз ра бажз 
мнмгаркувалля ж лаоатмвалзкз пу-
какз нмгарків ра мндоарзвлд взяв-
йдлля вігтзйдлщ віг лмок.  
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Пмрмфлзи (мндоарзвлзи) сілал-
пмвзи кмлромйщ жгіиплыєрщпя в ном-
удпі взкмлалля гмпнмгаопщкзт мнд-
оауіи ж кдрмы взявйдлля вігтзйдлщ 
гйя мндоарзвлмгм упулдлля лдгарзв-
лзт фзллзків. Наибійщх нмвлм віг-
нмвігає взкмгак мндоарзвлмгм (нм-
рмфлмгм) кмлромйы лмокарзвлзи 
мбйік взроар ра фірка лмокарзвлм-
ноавмва одгйакдлрауія взкмлалля 
впіт сілалпмвзт ра гмпнмгаопщкзт 
мндоауіи. Так, нмгармк ла гмтмгз 
сіжзфлзт мпіб, вігнмвіглм гм Пмгар-
кмвмгм кмгдкпу Укоаїлз [7], пнйафу-
єрщпя (ндодоатмвуєрщпя) гм быгедру 
ніг фап взнйарз мнмгаркмвувалмгм 
гмтмгу єгзлзк нйаріелзк гмкукдл-
рмк. І балківпщкі упралмвз лд каырщ 
ноава нозикарз нйаріелзт гмкукдл-
рів ла взнйару гмтмгу, які лд ндодг-
бафаырщ пнйарз (ндодоатувалля) 
ущмгм нмгарку гм быгедру. Такзи 
мндоарзвлзи кмлромйщ ж бмку балку 
ноакрзфлм взкйыфає нмоухдлля 
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва ноз ла-
оатуваллі ра ндодоатуваллі нмгарку 
ж гмтмгів сіжзфлзт мпіб. Тмку мпмб-
йзвіпры нмрмфлмгм кмлромйы є одгу-
йяолзи алайіж взроар ж гіыфзкз лм-
окакз ра бажз мнмгаркувалля ж ла-
оатмвалзкз пукакз нмгарків ра мнд-
оарзвлд взявйдлля вігтзйдлщ віг 
узт лмок.  

Наибійщх нмвлзк ра гйзбмкзк 
нігтмгмк гм сілалпмвм-гмпнмгаопщкмї 
гіяйщлмпрі пуб'єкрів нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі взжлафаєрщпя одромпндкрз-
влзи (мпрармфлзи) кмлромйщ, жавгякз 
якмку кмела взявзрз ра упулурз 
лдгмйікз нмндодглщмгм и нмрмфлмгм 
кмлромйы.  

Рдромпндкрзвлзи кмлромйщ ж рм-
фкз жмоу гйзбзлз ра мтмнйдлля оіж-
лзт псдо гіяйщлмпрі нігнозєкпрв, 
упралмв ра могаліжауіи кмела омжнм-
гійзрз ла оатулкмві ндодвіокз жвір-
лмпрі (какдоайщлі ндодвіокз), рдка-
рзфлі ндодвіокз ра одвіжії (ілпндкру-
валля).  

Ратулкмва ндодвіока – уд пукун-
ліпрщ пндуіайщлзт кдрмгів кмлромйы 
жа гмпрмвіоліпры сілалпмвмї, нмгар-
кмвмї жвірлмпрі ра байалпів нігноз-
єкпрва. Ммела взгійзрз роз мплмвлі 

дранз кмлромйы в номудпі номвдгдл-
ля оатулкмвмї ндодвіокз:  

1) ндодвіока ужгмгедлмпрі нмкаж-
лзків оіжлзт смок жвірлмпрі;  

2) ндодвіока жвірлзт нмкажлзків 
жанзпак в одєпроат нмгаркмвмгм ра 
бутгайрдопщкмгм мбйіку;  

3) ндодвіока мбгpулрмвалмпрі мб-
йікмвзт жанзпів галзкз ндовзллзт 
гмкукдлрів.  

Така нмпйігмвліпрщ омбзрщ оатул-
кмві ндодвіокз дсдкрзвлзк пнмпмбмк 
кмлромйы жа пралмк нмгаркмвмгм ра 
бутгайрдопщкмгм мбйіку ла нігнозєк-
прві, жкіулдлляк жвірлмї гзпузнйілз 
ра упулдлляк лeгoйіків у номудпі 
могаліжауії мбйікмвмгм номудпу. Ріж-
лмвзгмк оатулкмвмї ндодвіокз є ка-
кдоайщла ндодвіока, рмбрм гмкукдл-
райщла ндодвіока, яка номвмгзрщпя 
кмлромйыыфзк могалмк взкйыфлм ла 
нігправі галзт, жажлафдлзт у нмгаліи 
жвірлмпрі пуб'єкра нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі, в нозкіцдллі кмлромйы-
ыфмгм могалу. 

Тдкарзфлі ндодвіокз номвмгярщпя 
ж взжлафдлмгм кмйа нзралщ абм мглмгм 
нзралля (рдкз) хйятмк мжлаимкйдл-
ля ла кіпуі ж мкодкзкз йалкакз сі-
лалпмвмї гіяйщлмпрі пуб'єкра нігноз-
єклзущкмї гіяйщлмпрі. Сакд гм ракзт 
ндодвіомк, ла лаху гукку, лайдеарщ 
гмкукдлрайщлі ндодвіокз могалів сіп-
кайщлмї пйуебз, нмв'яжалі ж лаоату-
валляк і пнйармы нмгарків ра жбмоів. 

Ілпндкрувалля жгіиплыєрщпя 
хйятмк номвдгдлля одвіжіи, які гоул-
руырщпя ла ндодвіоуі ндовзллзт гм-
кукдлрів, одєпроів нмгаркмвмгм ра 
бутгайрдопщкмгм мбйіку, нмгаркмвзт 
омжоатулків, сілалпмвмї ра прарзпрз-
флмї жвірлмпрі; сакрзфлмї лаявлмпрі 
гомхмвзт кмхрів і рмваолм-
кардоіайщлзт уіллмпрди. Рдвіжія (іл-
пндкрувалля) є кдрмгмк одромпндк-
рзвлмгм кмлромйы, якзи гає кмейз-
віпрщ впдбіфлм муілыварз сілалпмвм-
гмпнмгаопщку гіяйщлмпрі бугщ-якзт 
нігнозєклзущкзт проукруо.  

За нмвлмрмы гмпйігедлля гмпнм-
гаопщкзт мндоауіи сілалпмвм-
гмпнмгаопщкзи кмлромйщ нмгійяырщ 
ла взбіокмвзи, пууійщлзи ра кмкбілм-
валзи.  
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Взбіокмвзи кмлромйщ ндодгбафає 
гмпйігедлля лд впіт, а йзхд ндвлмї 
фапрзлз гмкукдлрів ра жанзпів у мбйі-
кмвзт одєпроат, які вігмбоаеаырщ 
мкодкі гмпнмгаопщкі мндоауії жа рми фз 
ілхзи номкіемк фапу і прмпуырщпя 
ндвлзт взомблзфзт і сілалпмвзт ном-
удпів, які взбзоаырщпя ла нігправі 
лаукмвм мбгpулрмвалзт одкмкдлгауіи.  

Сууійщлзи кмлромйщ ндодгбафає 
гмпйігедлля впіт ндовзллзт гмкукд-
лрів і мбйікмвзт одєпроів, у якзт ві-
гмбоаедлі впі гмпнмгаопщкі мндоауії 
жа вдпщ ндоімг, цм ндодвіояєрщпя.  

Кмкбілмвалзи кмлромйщ нмйягає 
в рмку, цм фапрзла гмкукдлрів ра 
ілсмокауії ндодвіояєрщпя пууійщлм, 
ілха – взбіокмвм.  

Філалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлр-
омйщ жа имгм прарупмк у пзпрдкі 
уноавйілля, якзи взоаеаєрщпя в мб-
пяжі вйаглзт нмвлмваедлщ, нмгійя-
єрщпя ла ракі рзнз: гдоеавлзи, кулі-
узнайщлзи, лджайделзи, гомкагпщкзи 
ра кмлромйщ вйаплзка.  

Оогалакз (пуб'єкракз) гдоеав-
лмгм кмлромйы є проукруоз гдоеав-
лмї вйагз уноавйілля, цм каырщ нд-
влі кмлромйщлі нмвлмваедлля, які 
жакоінйдлі у вігнмвіглзт лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрат, агед, бійщхіпрщ 
кмлромйыыфзт могалів є гдоеавлз-
кз упралмвакз. Так, ндодйік гдоеа-
влзт могалів взкмлавфмї вйагз, які 
жгіиплыырщ кмлромйщ (лагйяг) у 
псдоі гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі вка-
жалм у Пмпралмві Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз «Пом мнрзкіжауіы удлроа-
йщлзт могалів взкмлавфмї вйагз» [8]. 

Муліузнайщлзи кмлромйщ жгіип-
лыырщ кіпудві могалз пакмвоягувал-
ля абм урвмодлі лзкз кмкіпії.  

Нджайделзи (аугзрмопщкзи) кмл-
ромйщ жгіиплыєрщпя аугзрмопщкзкз 
сіокакз (аугзрмоакз, які каырщ йі-
удлжії ла ноавм аугзрмопщкмї гіяйщлм-
прі ла рдозрмоiї Укоаїлз).  

Згіглм ж фзллзк жакмлмгавпрвмк, 
гдякі гомкагпщкі могаліжауії (роугмві 
кмйдкзвз, номспнійкз) ракме каырщ 
ндвлі нмвлмваедлля у псдоі сілалпм-
вмгм кмлромйы (взкмозпралля смлгу 
мнйарз ноауі, мнйарз йікаолялзт рм-
цм).  

Рмжгдоеавйдлля дкмлмкікз Укоа-
їлз нозвмгзрщ гм првмодлля оіжлзт 
мб'єглалщ ра апмуіауіи, жаплмвалзт ла 
оіжлзт смокат вйаплмпрі (гдоеавлмї, 
кмйдкрзвлмї, жкіхалмї). Кмлромйщлі 
нігомжгійз узт проукруо жгіиплыырщ 
кмлромйщ вйаплзка.  

Помсдпмо Балгуока О. М. ракме 
кйапзсікує сілалпмвзи кмлромйщ 
жайделм віг псдоз сілалпмвмї гіяйщ-
лмпрі, цм ндодвіояєрщпя (быгедрлзи; 
нмгаркмвзи; вайырлзи; балківпщкзи; 
проатмвзи); жайделм віг нйалмвмпрі 
(нйалмвзи, нмжанйалмвзи); жайделм 
віг гедодйа ілсмокауії (сакрзфлзи, 
гмкукдлрайщлзи); жайделм віг ндоім-
гзфлмпрі жгіиплдлля (мндоарзвлзи 
сілалпмвзи кмлромйщ, цм номвмгзрщ-
пя у кдеат жвірлмгм ндоімгу ра ндоім-
гзфлзи сілалпмвзи кмлромйщ, цм 
жгіиплыєрщпя ніпйя жвірлмгм ндоімгу) 
рмцм [9].  

Гаоацук В. М. вбафає нозжлафдл-
ля сілалпмвмгм кмлромйы в рмку, цм 
віл взкмлує прарзпрзфлм-алайірзфлу 
сулкуіы як у капхрабі упієї гдоеавз, 
рак і в кдеат вігнмвіглмгм гмпнмга-
оыыфмгм пуб’єкру, цм гмжвмйяє бафз-
рз жагайщлу каорзлу гмпнмгаоывалля, 
номглмжуварз, нйалуварз ра кмодгува-
рз гмпнмгаопщку, сілалпмву ра ілху 
гіяйщліпрщ. З уієї нмжзуії сілалпмвм-
гмпнмгаопщкзи кмлромйщ, цм номвм-
гзрщпя в Укоаїлі кйапзсікуєрщпя жа-
йделм віг проукруо, які имгм жгіип-
лыырщ, ра омжнмгійяєрщпя ла гва вз-
гз: гдоеавлзи (жгіиплыєрщпя гдоеа-
влзкз могалакз) ра лдгдоеавлзи 
(жгіиплыєрщпя лдгдоеавлзкз урвм-
одллякз) [10]. 

Взплмвкз. Позвдгдла взцд кйа-
пзсікауія сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм 
кмлромйы лд є взфдонлмы, і оіжлі 
сатівуі ра вфдлі кмеурщ нмгійярз 
имгм жа ілхзкз мжлакакз. Айд пак 
сілалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлромйщ у 
псдоі нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, як 
пакмпріила сулкуія уноавйілля, є 
єгзлзк ра лднмгійщлзк, як є єгзлмы 
і сілалпмва нмйірзка гдоеавз, цм 
кає багарм ланояків (быгедрла, гом-
хмвм-кодгзрла, вайырла ра іл.), які 
пноякмвалі ла одайіжауіы ра мнрзка-
йщлд ужгмгедлля ілрдодпів пуб'єкрів 
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нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі і пнмез-
вафів, оіжлзт пупнійщлзт вдопрв  і 
лапдйдлля в уіймку. 

Вдйзкзи мбпяг мбйікмвм-
алайірзфлмї ілсмокауії ра кмлромйщ-
лзт номудгуо, жайуфдлля гм їт мбомб-
кз жлафлмї кійщкмпрі сатівуів ра жа-
пмбів дйдкромллм-мбфзпйывайщлмї 
рдтлікз мбукмвйыє лдбтігліпрщ омж-
хзодлля псдоз гіяйщлмпрі сілалпм-
гмпнмгаопщкмгм кмлромйы і жабджнд-
фзрз омжнмгій ноауі могалів кмлром-
йы жа сулкуімлайщлзкз нозлузнакз. 
Поз ущмку оіжлмомгла мбйікмвм-
алайірзфла ілсмокауія ном сілалпм-
вм-гмпнмгаопщкі мндоауії нігнозєк-
лзущкзт проукроуо кмлромйыєрщпя 

мглмпрмомллщм, цм лд кмед жнабдж-
ндфзрз гйзбмкд гмпйігедлля впіт 
прмоіл їт гіяйщлмпрі. 

Тмку гйя рмгм, цмб сілалпмвзи 
кмлромйщ кав дсдкрзвлзи внйзв ла 
омбмру нігкмлромйщлзт проукруо, 
гмуійщлм омжхзозрз псдоу имгм гія-
йщлмпрі ра номвмгзрз имгм мб'єгла-
лзкз жупзййякз впіт кмлромйыыфзт 
пйуеб гдоеавлмгм, вігмкфмгм  ра нм-
жавігмкфмгм оівлів, бійщх фіркм ж'япм-
вуварз кдру і жавгалля кмлромйы, 
нйалуварз і кммогзлуварз имгм омбм-
ру, взжлафарз рдокілз її взкмлалля ра 
пкйагарз номкіелі номгоакз гйя вз-
оіхдлля мкодкзт жавгалщ. 
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Пмнмва Л. М. Кйапзсікауія сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы 

У праррі омжгйялурм омжвзрмк пзпрдкз сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы 
Укоаїлз в пуфаплзт укмват номвдгдлля оагзкайщлзт дкмлмкіфлзт одсмок. Зажлафд-
лм, цм сілалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлромйщ мтмнйыє впі ланояккз гіяйщлмпрі пуб'єкрів 
нігнозєклзурва, цм жукмвйыє хзомку кйапзсікауіы сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмл-
ромйы жа оіжлзкз мжлакакз. Аврмомк омжкозрм сулкуії оіжлмкалірлзт могалів сілал-
пмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы ра мкодкі ланояккз нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі їт гія-
йщлмпрі.  

Кйыфмві пймва: сілалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлромйщ, взгз кмлромйы, аугзр, жакм-
лмгавпрвм, гдоеавлі могалз, дсдкрзвліпрщ, кмлромйыыфі могалз, нігнозєклзурвм, 
дкмлмкіка. 

 

 

Пмнмва Л. Н. Кйаппзсзкаузя сзлалпмвм-тмжяипрвдллмгм кмлромйя 

В прарщд оаппкмродлм оажвзрзд пзпрдкш сзлалпмвм-тмжяипрвдллмгм кмлромйя 
Укоазлш в пмводкдллшт упймвзят номвдгдлзя оагзкайщлшт ъкмлмкзфдпкзт одсмок. 
Оркдфдлм, фрм сзлалпмвм-тмжяипрвдллши кмлромйщ мтваршвадр впд ланоавйдлзя гдя-
рдйщлмпрз пубчдкрмв нодгнозлзкардйщпрва, фрм мбупйавйзвадр хзомкуы кйаппзсз-
каузы сзлалпмвм-тмжяипрвдллмгм кмлромйя нм оажйзфлшк нозжлакак. Аврмомк оапк-
ошрш сулкузз оажйзфлшт могалмв сзлалпмвм-тмжяипрвдллмгм кмлромйя з мргдйщлшд 
ланоавйдлзя нмвшхдлзя ъссдкрзвлмпрз зт гдярдйщлмпрз. 

Кйыфдвшд пймва: сзлалпмвм-тмжяипрвдллши кмлромйщ, взгш кмлромйя, аугзр, 
жакмлмгардйщпрвм, гмпугаопрвдллшд могалш, ъссдкрзвлмпрщ, кмлромйзоуыцзд мога-
лш, нодгнозлзкардйщпрвм, ъкмлмкзка. 

 

 

Popova L. Classification of financial and economic control 

The article deals with the development of the Ukrainian financial and economic 
control system in the current conditions of conducting radical economic reforms. It is 
noted that the financial and economic control covers all areas of the activity of business 
entities, which determines the wide classification of the financial and economic control on 
various characteristics. The author discloses the functions of various bodies of the 
financial and economic control and certain directions of increasing the efficiency of their 
activities. 

Key words: financial and economic control, types of control, audit, legislation, state 
bodies, efficiency, control bodies, entrepreneurship, economics. 
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