
 0 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

 

 

                                                                               

 

ПІХОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

 

 

УДК 336.148.477 

 

 

                                                                       
 

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ ТЕОРIЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

 
Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 дисертації  на здобуття наукового ступеня  доктора економічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Львів – 2015 

 



 1 

 

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього 

НАН України».  

 

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України  

Загорський Володимир Степанович,  
Львівський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного 

управління  при Президентові України, директор. 

 

Офіційні опоненти:        доктор економічних наук, професор  

Корнєєв Володимир Вікторович,  
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, завідувач 

відділу фінансово-бюджетної політики; 

 

доктор економічних наук, професор  

Лисяк Любов Валентинівна,  

Дніпропетровська державна фінансова академія, 

проректор з наукової роботи; 

 

доктор економічних наук, доцент  

Шевчук Олег Анатолійович,  

Національна академія статистики обліку та аудиту, 

проректор з науково-педагогічної роботи, інновацій та 

міжнародних зв’язків. 

 

 

Захист дисертації відбудеться «04» листопада 2015р. о 11
00

 год на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, просп. Свободи, 18, 

ауд.115. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського 

національного університету імені Івана Франка за адресою: 79601, м. Львів, 

вул. Драгоманова, 5.  

  

 

 

Автореферат розісланий «02» жовтня 2015 р. 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради       проф. В.Й. Плиса 

 





 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На сьогодні у всьому світі контроль державних фінансів 
розглядають відповідно до його справжньої цінності – виокремлення та підтверджен-
ня ролі і значення держави у регулюванні розвитку економіки та зростанні добробуту 
суспільства. Становлення інституту державного фінансового контролю в Україні, яке 
відбувалося одночасно із процесом державотворення і формуванням соціально 
орієнтованої ринкової економіки, недостатність належної уваги до забезпечення 
ефективності системи державного фінансового контролю зумовила потребу в 
дослідженні цієї проблематики. 

Зростання обсягів фінансових порушень в Україні спричинено не відсутністю 
інституціональної структури державного фінансового контролю, а слабкістю його 
теоретико-методологічної та методичної бази, недоліками в організації контрольного 
процесу. Зокрема, використання застарілих форм державного фінансового контролю 
не дає змоги сьогодні державі оперативно й ефективно впливати на процеси, які 
відбуваються в економіці, забезпечувати концентрацію контрольних дій на найбільш 
пріоритетних напрямах фінансової діяльності, що призводить до зниження ефектив-
ності контрольних функцій держави. 

Від ефективності державного фінансового контролю багато в чому залежить 
добробут народу, задля чого одна з найважливіших функцій державного управління 
має бути спрямована на виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, 
доцільності і ефективності управління фінансовими ресурсами та державною 
власністю, а також на своєчасне вжиття необхідних коригувань і запобіжних заходів. 

Ретроспективний огляд теоретичних та практичних аспектів методології і 
організації фінансового контролю свідчить, що проблеми розвитку фінансового 
контролю на макро- та мікрорівні досліджували відомі українські вчені, зокрема: 
В. Базилевич, О. Барановський, І. Басанцов, О. Василик, Т. Васильєва, Н. Виговська, 
В. Геєць, В. Глущенко, В. Дем’янишин, І. Дрозд, В. Загорський, Л. Іващенко, Є. Іонін, 
М. Каленський, О. Кириленко, О. Кириченко, О. Ковалюк, В. Кравченко, А. Крисо-
ватий, М. Крупка, В. Корнєєв, Л. Лисяк, Е. Лібанова, С. Лобозинська, А. Мамишев, 
І. Микитюк, В. Невідомий, Ю. Пасічник, Н. Рубан, В. Рудницький, С. Пирожков, 
В. Савченко, Л. Савченко, В.Симоненко, О. Стефанишин, І. Стефанюк, В. Федосов, 
М. Чумаченко, О. Шевчук та ін.  

Незважаючи на здобутки зазначених вчених, треба визнати, що у своїх 
публікаціях науковці здебільшого розглядають окремі практичні аспекти організації і 
функціонування державного фінансового контролю. Дослідження монографічної літе-
ратури допомогло виявити, що серед науковців немає спільної думки передусім, з 
вихідних понять контролю, фінансового контролю та їхніх механізмів. У законо-
давчих і нормативних актах трапляється неоднозначність тлумачень термінології, 
визначень та їхня неузгодженість чи навіть призначення. Така ситуація призводить до 
недостатньо аргументованого розподілу контрольних повноважень між різними 
контролюючими органами, дублювання контрольних заходів, надмірне переванта-
ження перевірками і ревізіями одних об’єктів і безконтрольність інших. Тому головну 
увагу в роботі зосереджено на теоретичних і методичних аспектах створення єдиної 
системи державного фінансового контролю, формування її як цілісної системи, 
вдосконалення законодавчої бази та визначення й утвердження вищого органу 
державного фінансового контролю. 
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Для сучасного розвитку системи державного фінансового контролю в Україні 

необхідні дослідження зарубіжного досвіду, які допоможуть адаптувати передовий 

світовий досвід до умов національної економіки, сприятимуть інтеграції контрольних 

дій на міжнародному рівні. Заслуговує уваги також досвід розвинених країн у цій 

сфері, який розкритий у працях Р. Адамса, Х. Андерсона, М. Беккера, В. Бурцева, 

Ю. Вороніна, М. Готліба, О. Грачової, Р. Доджа, Д. Кармайкла, В. Родіонової та ін. 

Розроблені ними основи є базою практичної діяльності окремих інституцій 

контролю, проте варто зазначити, що немає комплексних досліджень з системи 

державного фінансового контролю в Україні. 

З урахуванням цього постає потреба у дослідженні теоретичних засад 

організації й трансформації системи державного фінансового контролю; 

інституційних принципів модернізації, стандартизації, місця, значення окремих 

суб’єктів контролю у створенні ефективного й оптимального контрольного 

середовища; концептуальних засад побудови єдиної системи державного 

фінансового контролю; нормативно-правового регулювання державного 

фінансового контролю; змісту сучасних концепцій і стратегій у діяльності 

контролюючих органів.  

Лише в обмеженому колі наукових праць всебічно розкрито суть інституційних 

перетворень і структурних зрушень у координації контрольної діяльності окремих 

суб’єктів контролю. Напрацювання теорії контролю, ревізії та аудиту, розроблені 

вітчизняними науковцями, потребують адаптації до сучасних умов розвитку 

національної економіки. 

За таких обставин об’єктивна необхідність удосконалення системи державного 

фінансового контролю, теоретичне обґрунтування основних засад трансформації 

системи, пошук шляхів взаємодії її складових, а також потреба в перегляді багатьох 

теоретико-методологічних і практичних положень потребує проведення ґрунтовних 

досліджень й розробки науково обґрунтованих рекомендацій, виявлення 

особливостей їх прояву на практиці – актуальний напрям досліджень в економічній 

науці, що сприятиме формуванню національної парадигми контролюючої системи в 

країні. Розроблення концептуальних засад формування та функціонування єдиної 

системи державного фінансового контролю, її організаційної структури, механізму 

координації діяльності контролюючих органів, законотворчому процесу, що й 

зумовлює актуальність обраної теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт: 

– ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» за 

бюджетними темами: 

а) «Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу 

регіону» (номер державної реєстрації 0110U002026), в межах якої автор розробив 

організаційні засади побудови системи державного контролю на регіональному рівні; 

б) «Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад Карпатського 

регіону в умовах реформування місцевого самоврядування» (номер державної 

реєстрації 0111U000018). Зокрема, розроблено організаційні засади побудови 

системи державного контролю на регіональному рівні, а також виокремлено основні 

проблеми здійснення фінансового контролю в процесі формування та використання 

коштів місцевих бюджетів. 
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– Львівської державної фінансової академії за темами:  

а) «Прояви та оцінювання синергетичності у фінансовій системі держави» 

(номер державної реєстрації 0111U006432), в якій автор обґрунтував синергетичний 

підхід як методологічну основу дослідження проблем фінансового контролю;  

б) «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і порівняння 

державотворчого патріотизму з позиції податкової домінанти» (номер державної 

реєстрації 0113U000590), в межах якої надано рекомендації з удосконалення 

законодавчого та нормативного забезпечення державного фінансового контролю; 

в) «Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних 

програм в системі охорони здоров’я Львівщини» (номер державної реєстрації 

0114U002798), у якій автор розглянув питання методології здійснення аудиту 

ефективності використання бюджетних коштів.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування напрямів розвитку системи державного фінансового контролю 

шляхом розробки теоретико-методологічних і організаційних засад формування 

та функціонування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні 

та підвищення ефективності діяльності контролюючих органів. 

Для досягнення цієї мети в дисертації цілеспрямовано вирішували такі 

завдання: 

 дати оцінку сучасного стану державного фінансового контролю в Україні 

та виявити проблеми, які існують у цій сфері; 

 провести моніторинг стану державного фінансового контролю в Україні з 

метою обґрунтування вимог до Концепції державного фінансового контролю та 

розробки окремих положень законопроекту «Про державний фінансовий  

контроль в Україні»; 

 обґрунтувати сутність фінансового аудиту, аудиту адміністративної 

діяльності, аудиту державних ресурсів як методів фінансового контролю;  

 систематизувати зарубіжний досвід організації державного контролю, щоб 

адаптувати його та доцільно використати у вітчизняній практиці; 

 дослідити сутність та поглибити теоретичні засади побудови єдиної форми 

державного фінансового контролю; 

 поглибити методологічні й організаційні засади взаємодії елементів 

системи фінансового контролю; 

 удосконалити методичні засади інформаційного забезпечення системи 

державного фінансового контролю; 

 сформувати стратегічні напрями розвитку системи державного 

фінансового контролю; 

 визначити напрями взаємодії суб’єктів контролю; 

 розробити теоретико-методологічні засади формування системи 

державного фінансового контролю; 

 проаналізувати нормативно-правове регулювання, у тім числі системи 

державного фінансового контролю, накреслити шляхи його удосконалення; 

 обґрунтувати і визначити на законодавчому рівні статус вищого органу 

державного фінансового контролю – Рахункової палати. 



 4 

Об’єктом дослідження є система державного фінансового контролю України. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні та організаційно-практичні 

засади формування й розвитку державного фінансового контролю України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загально-

наукові та спеціальні методи пізнання явищ і процесів в системі державного 

фінансового контролю. Зокрема, в основу теоретичного дослідження покладено 

системний метод, використання якого обумовлено природою самого предмета, що 

є складовою економічної, політичної і соціальної систем суспільства. Для 

дослідження сутності контролю, визначення основних категорій застосовували 

методи наукової абстракції. Ретроспективне дослідження процесів трансформації 

системи державного фінансового контролю виконано з поєднанням історичного і 

логічного підходів та методу екстраполяції зарубіжного досвіду на вітчизняну 

практику. Розгляд співвідношення органів державного фінансового контролю в 

умовах побудови правового демократичного суспільства потребує залучення 

методів інституціональної теорії. Оцінку суті та результативності методик 

контрольної діяльності, їхнього еволюційного розвитку проведено з урахуванням 

методичних прийомів огляду, документальної перевірки, тестування, аналітичних 

процедур, узагальнення результатів. Методи економіко-математичного 

моделювання і експертних оцінок застосовані для оцінки ефективності системи 

державного фінансового контролю на мікрорівні. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативно-правові акти у 

сфері державного фінансового контролю, наукові праці українських і зарубіжних 

учених з теорії, методології, методики та організації фінансового контролю, 

інструктивно-методичні документи, матеріали науково-практичних конференцій. 

Звітні, інформаційно-аналітичні та статистичні матеріали Рахункової палати України, 

Міністерства фінансів України, Державної фінансової інспекції України, Державної 

фіскальної служби України, інших центральних органів виконавчої влади, інтернет-

джерела, власні публікації автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в отриманні результатів, 

які в сукупності розв’язують важливу наукову проблему, що полягає в удосконаленні 

теоретичних, методологічних та організаційних засад системи державного 

фінансового контролю, вирішенні комплексу завдань, пов’язаних із побудовою й 

функціонуванням єдиної системи державного фінансового контролю, визначенні 

перспективних напрямів її розвитку в Україні, зокрема: 

вперше: 

– проведено систематизацію історичного генезису наукової думки щодо 

запровадження та розвитку державного фінансового контролю, яка дає змогу 

виділити історичні віхи фінансового контролю за окремими типами суспільного 

виробництва і етапами економічного розвитку, щоб визначити перспективи розвитку 

державного фінансового контролю та провести аналіз процесу його становлення, 

історичні надбання, виокремити наявні недоліки, проблеми та аспекти, які 

потребують подальшого вдосконалення; 

– розроблено імітаційну модель процесу виявлення об’єктів з порушеннями, 
яка враховує частоту таких об’єктів у контрольній групі та ймовірність ідентифікації 
порушення, безпосередньо вивчаючи об’єкт; використання якої при проведенні 
математичних експериментів у процесі здійснення державного фінансового 
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контролю надасть змогу обґрунтувати обсяги вибіркових перевірок, визначити 
орієнтовну загальну кількість об’єктів з порушеннями у контрольній групі; 

– запропоновано наукові підходи забезпечення високого ступеня підготовки, 
проведення і реалізації матеріалів контрольних заходів та розроблено механізм 
державного фінансового контролю і його структуру, який дає змогу забезпечити 
законне, ефективне, економне і прозоре управління фінансовими ресурсами держави 
і надаватиме повну, своєчасну і достовірну інформацію про це органам влади та 
громадськості;  

– доведено необхідність приведення державного фінансового контролю та 
аудиту використання державних коштів до міжнародних стандартів державного 
фінансового контролю, що допоможе удосконалити керованість бюджетними 
процесами на усіх рівнях бюджетів, взаємодію і узгодженість контролюючих органів 
при здійсненні контрольних заходів та прийнятті управлінських рішень; 

удосконалено: 

– засади визнання в Законі України «Про фінансовий контроль» статусу 
вищого органу фінансового контролю за Рахунковою палатою України з однозначним 
суттєвим розширенням її повноважень і функцій, повноцінних гарантій незалежності, 
який обов’язково має перебувати поза гілками влади, бути підзвітним громадськості і 
Верховній Раді України та наділення вищого органу державного фінансового 
контролю для реалізації цілей  контрольної діяльності правом застосування 
адміністративних санкцій і захисту інтересів держави у судовому порядку; 

– концепцію створення єдиної системи державного фінансового контролю, яка 
має стати науковим і політичним документом, де мають висвітлюватися теоретичні і 
методологічні засади контролю, вимоги до законодавчої бази, державної політики у 
сфері фінансового контролю та визначення її організаційної структури, яка 
передбачає охоплення державним фінансовим контролем усіх сфер діяльності 
держави і створить відповідні умови для підвищення ефективності та 
результативності державного фінансового контролю на макро- і мікрорівнях; 

– організаційні засади розвитку єдиної системи державного фінансового 
контролю та її елементів на підставі обґрунтування необхідності конституційного 
визначення Рахункової палати України, як Вищого органу державного фінансового 
контролю, що дасть змогу реалізувати цілісну концепцію цієї системи в Україні, 
передбачити методологічні, організаційні, кадрові та інформаційні зв’язки з іншими 
контролюючими органами на засадах єдності завдань, принципів і стратегії діяльності 
контролюючих органів, визначити перелік інструментарію (форми, методи, засоби 
тощо) можливий і доцільний для застосування конкретними суб’єктами контролю; 

– теоретичні засади визначення суті, ролі та місця державного фінансового 
контролю в системі фінансової діяльності держави як органічної складової ринкової 
економіки – важливого чинника досягнення балансу між ринковими відносинами і 
державним регулюванням для досягнення стратегічного ефекту за наслідками їхньої 
взаємодії; 

– механізм координації і взаємодії органів державного фінансового контролю, 
обмін інформаційними, методичними і нормативними матеріалами та консолідація 
спільних зусиль при здійсненні контрольних заходів для забезпечення системності 
контролю і організаційного впорядкування контрольної діяльності загалом та роботи 
окремих ланок системи фінансового контролю; 
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– теоретико-методологічні й організаційно-практичні засади методу аудиту 
ефективності виконання бюджетних програм для виділення критеріїв оцінки і методів 
оцінювання економічної ефективності чинників виконання бюджетних програм, 
основні елементи, зміст і послідовність контрольних процедур та інформаційне 
забезпечення їхнього проведення, які регламентують порядок проведення аналітичних 
досліджень і використання їхніх результатів в управлінських цілях; 

– створення єдиної інформаційної бази та інформаційної взаємодії в системі 
органу державного фінансового контролю, що дасть підстави розширити 
функціональні та технічні можливості підвищення ефективності і результативності 
органу державного фінансового контролю та прийняття адекватних управлінських 
рішень для охоплення контрольних об’єктів. 

набули подальшого розвитку: 

– концептуальні положення формування та функціонування єдиної системи 
державного фінансового контролю у сукупності її складових і органів державного 
фінансового контролю, взаємовідносини між ними й органами державної влади; 

– класифікація організаційних форм і видів фінансового контролю, завдяки 
використанню системного підходу до визначення його класифікаційних ознак 
(суб’єктів контролю, підконтрольних об’єктів, контрольних дій, процедур), який дав 
змогу уточнити суть форм державного фінансового контролю, аудиту ефективності, 
видів зовнішнього та внутрішнього контролю; 

– визначення й обґрунтування теоретичних і методичних положень 
державного фінансового контролю в Україні в частині застосування аудиту 
державних фінансових ресурсів і державної власності як сукупності контрольних 
заходів та аналітичного опрацювання фінансової і статистичної звітності, результатів 
ревізій та перевірок, іншої публічної інформації для визначення рівня ефективності 
державних вкладень суб’єктами господарювання, щоб реалізувати заплановані цілі та 
попередження ризиків їхнього неефективного використання. 

Практичне значення одержаних результатів. Наведені у роботі пропозиції 
спрямовані на вдосконалення фінансової теорії, методології, організації і практики 
державного фінансового контролю в Україні. Використовуючи їх, можна 
вдосконалити чинне законодавство та нормативно-правові акти, що регламентують 
контрольні дії, підвищити ефективність та якість контрольних перевірок і створити 
науково обґрунтовану основу для єдності в теоретичній і методологічній базі 
державного фінансового контролю для збереження державної власності та ефективне 
використання бюджетних коштів. 

Результати дисертаційної роботи знайшли застосування в практичній 
діяльності: 

– Рахункової палати України в частині: адаптації технології контрольного 
процесу до світових стандартів та впровадження міжнародних стандартів аудиту 
державних фінансів; формування єдиної інформаційної та методологічної бази 
контролю та створення баз даних за результатами контрольних заходів; розробки 
критеріїв оцінки ефективності використання фінансових ресурсів; формування і 
використання інформаційної бази для отримання аудиторських доказів; 
впровадження сучасних інформаційних технологій у процедури аудиту з відповідним 
регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних ресурсів обліку й 
контролю. Наукові рекомендації також використані при підготовці законів України 
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«Про Рахункову палату», «Про фінансовий контроль в Україні»; методичних 
рекомендацій в частині вдосконалення методичної роботи Рахункової палати та 
впровадження аудиту ефективності (довідка  від 23.02.2015р. № 20-334); 

– Державної фіскальної служби України в частині запровадження чітких 

процедур з взаємодії контролюючих органів; формування єдиної інформаційної та 

методологічної бази контролю; приведення технології контрольного процесу до 

світових стандартів; впровадження сучасних інформаційних технологій і систем з 

відповідним регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних 

ресурсів обліку й контролю; формування баз даних за результатами контрольних 

заходів (довідка від 12.01.2015р. №18-23/2015); 

– Державної служби фінансового моніторингу України:  підвищення ефектив-

ності існуючої системи фінансового контролю, зокрема зовнішнього, для підвищення 

фінансової дисципліни учасниками фінансових відносин в Україні; запровадження 

чітких процедур по взаємодії контролюючих органів; поліпшення нормативно-право-

вого забезпечення контрольної функції держави; зведення державного фінансового 

контролю та аудиту до міжнародних стандартів, формування єдиної інформаційної та 

методологічної бази контролю; приведення технології контрольного процесу до світо-

вих стандартів; впровадження сучасних інформаційних технологій і систем з відповід-

ним регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних ресурсів обліку й 

контролю; формування баз даних за результатами контрольних заходів; формування 

ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю, побудова та 

функціонування єдиної системи державного фінансового контролю для підвищення 

ефективності та якості контрольних заходів, скоординованої і упорядкованої 

діяльності контролюючих органів (довідка від 10.02.2015р. № 472/0330-05); 

– Міністерства фінансів України в частині, яка стосується вдосконалення 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення контрольної функції держави;   

підвищення ефективності існуючої системи фінансового контролю, зокрема 

зовнішнього, для підвищення фінансової дисципліни учасниками фінансових 

відносин в Україні; формування ефективного державного внутрішнього фінансового 

контролю, побудова та функціонування  єдиної системи державного фінансового 

контролю для підвищення ефективності та якості контрольних заходів, 

скоординованої і упорядкованої діяльності контролюючих органів; приведення 

державного фінансового контролю та аудиту до міжнародних стандартів (довідка від 

24.02.2015р. № 31-06100-04-10/5834); 

– Державної фінансової інспекції України, в частині запровадження чітких 

процедур по взаємодії контролюючих органів, формування єдиної інформаційної та 

методологічної бази контролю, приведення технології контрольного процесу до 

світових стандартів, впровадження сучасних інформаційних технологій і систем з 

відповідним регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних 

ресурсів обліку й контролю, формування баз даних за результатами контрольних 

заходів, запроваджені в роботі Державної фінансової інспекції України (довідка від 

01.04.2015р. № 02-11/324); 

– у навчальному процесі Львівської державної фінансової академії, при 

підготовці бакалаврів та магістрів, викладаючи дисципліни «Фінанси», «Бюджетна 

система», «Казначейська система», «Державний фінансовий контроль», «Контроль і 
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ревізія суб’єктів підприємництва», «Організація і методика контролю», написання 

курсових та дипломних робіт (довідка від 01.12.2014р. № 01-13/1113/1); 

– у навчальному процесі Львівського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України, 

під час викладання дисциплін «Державне управління в економічній сфері», 

«Фінансове забезпечення розвитку територій», «Податкова система України», 

«Бюджетування в державних організаціях» (довідка від 14.04.2015р. № 19/09); 

– у навчальному процесі на економічному факультеті Львівського 

національного університету ім. І.Франка під час викладання дисциплін «Фінанси», 

«Бюджетна система», «Державний фінансовий контроль», «Казначейська справа», 

«Податковий контроль» (довідка від 03.04.2015р. № 1420-Н); 

– у навчальному процесі на кафедрі фінансів Інституту економіки і 

менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» під час 

викладання дисциплін «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», 

«Податковий менеджмент» (довідка від 16.04.2015р. № 67-01-579). 

Особистий внесок здобувача полягає в розробленні теоретико-методологічних, 

організаційних засад розбудови національної системи державного фінансового конт-

ролю. Дисертаційна робота є цілісною, самостійно виконаною кваліфікованою науко-

вою працею, в якій розроблено теоретичні основи і методичні підходи розвитку систе-

ми державного фінансового контролю та впровадження аудиту державних фінансів, 

бюджетних програм в Україні, що забезпечують їхнє вдосконалення та ефективність. 

Наукові розробки, висновки і пропозиції, які винесено на захист, автор одержав 

самостійно. Опубліковані здобувачем праці підготовлено самостійно. З наукових 

праць, опублікованих одноосібно, в дисертації використано ідеї та пропозиції, які є 

результатом особистого внеску здобувача і наведемо окремо у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

наукового дослідження доповідали, обговорювали й отримали позитивну оцінку на 

11-ти міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, у тім числі: 

«Шляхи та механізми протидії відмиванню коштів злочинного походження» (Київ, 

2002), «Теорії мікро-макроекономіки» (Київ: Академія муніципального управління, 

2003), «Розвиток методології і методики податкового аудиту» (Ірпінь, Національна 

академія ДПСУ, 2004), «Досвід і шляхи вдосконалення наукового та методичного 

забезпечення процесу підготовки фахівців із фінансової, банківської справи та 

оподаткування» (Тернопіль, ТАНГ, 2004), «Актуальні проблеми протидії економічній 

злочинності, тінізації та корупції в умовах формування ринкової економіки в Україні 

(Львів, Львівський ДУВС, 2005), «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелек-

туального потенціалу в державотворчому процесі», (Тернопільський національний 

економічний університет, 2007), «Фінансово-податкові механізми активізації 

підприємництва» (Львівська державна фінансова академія, 2011), «Модернізація 

системи державного управління: теорія і практика» (Львівський РІДУ НАДУ при 

Президентові України, 2013), «Фінансові механізми активізації підприємництва» 

(Львівська державна фінансова академія, 2013), Збірник тез «Управління 

інноваційними процесами в економічній системі України» (ЛНУ ім. І.Франка, 2014), 

«Публічне управління: стратегія реформ 2020» (Харківський РІДУ НАДУ при 

Президентові України, 2015).  
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Крім того, результати наукового дослідження опубліковано в рецензії на 

монографію «Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні 

засади теорії та практики» в журналі «Регіональна економіка», д-ра екон. наук, проф., 

член-кореспондента НАН України Симоненка В.К. (№ 1, 2015, с. 195-197).  

Публікації. Основні положення дисертації відображені в 47 опублікованих 

працях загальним обсягом 57,3 друк. арк., зокрема у 3 монографіях і посібниках 

(31,8 друк. арк.), у наукових фахових виданнях – 23 праці, у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз – 6 праць та в інших наукових виданнях – 15 праць.  

Структура і зміст дисертації. Робота складається з вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 393 сторінки друкованого тексту, у тім числі 20 таблиць на 23 сторінках і 

28 рисунків на 29 сторінках. Список використаних джерел містить 433 найменування 

на 43 сторінках. У дисертації подано 4 додатки на 82 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, 

предмет, об’єкт та методи дослідження, розкрито наукову новизну і практичне 

значення результатів, які отримані особисто і винесені на захист. 

У розділі 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження державного 

фінансового контролю» автор розвинув визначення понять «контроль», «фінансовий 

контроль» та «державний фінансовий контроль». Важливою з наукового погляду є 

систематизація історичного генезису наукової думки щодо зародження та розвитку 

державного фінансового контролю, що дало змогу виділити історичні віхи розвитку 

фінансового контролю за окремими типами економічних систем та етапам 

економічного розвитку, а також визначити періоди розвитку. Врахувавши надбання 

світової практики, узагальнено сутність, функції, класифікація, завдання, принципи та 

роль державного фінансового контролю у суспільстві; гносеологічні засади розвитку 

державного фінансового контролю; зарубіжний досвід організації державного 

фінансового контролю та можливість його використання в Україні. 

Державний фінансовий контроль як форма реалізації контрольної функції 

фінансів завершальним етапом процесу державного управління централізованими та 

децентралізованими фінансовими ресурсами. Якщо контрольна функція розкриває 

сутність фінансів, то державний фінансовий контроль розкриває зміст державного 

управління. Його значення в умовах розвитку ринкових відносин постійно зростає, 

оскільки економічні методи управління усе більше заміняють адміністративні. 
У дисертації визначено, що призначення державного фінансового контролю 

виявляється у практичному задоволенні мети державного і суспільного життя країни, 
зокрема і контрольної діяльності із забезпечення органами державної влади інтересів 
у сфері державних і місцевих фінансів. З’ясовано, що основною метою державного 
фінансового контролю є забезпечення єдності управлінських рішень та виконання з 
одночасним запобіганням можливим недолікам і помилкам. У роботі досліджено, що 
цілями державного фінансового контролю є: 

1) виявити на підконтрольних об’єктах порушення принципів законності, 

ефективності, доцільності й економії при формуванні та використанні державних 
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фінансових та матеріальних ресурсів, відхилення від прийнятих норм, стандартів на 

найбільш ранній стадії; 

2) запобігати фінансовим правопорушенням; 

3) притягнути винних до відповідальності, забезпечити відшкодування 

заподіяних збитків; 

4) ужиття заходів щодо запобігання таким порушенням у майбутньому. 

Дисертант обґрунтував два головні підходи до визначення завдань 

контролю: виявлення фактичного стану справ, зіставлення його з накресленими 

цілями, оцінювання ситуації та запропонування за необхідності корегувальні 

заходи; контрольованість стану та поведінки об’єктів контролю до визначеної 

норми. Завданнями державного фінансового контролю є забезпечення законності, 

ефективності, фінансової дисципліни і раціональності у ході формування, 

розподілу, володіння, використання та відчуження активів, які належать державі. 

Запропоновано державний фінансовий контроль досліджувати як системний 

і багатоаспектний процес, оскільки під час його проведення всебічно вивчається 

фінансово-господарська діяльність підприємств, яку фактично проводять різні 

суб’єкти контролю, зокрема державні посадові особи, незалежно від держави 

(аудиторами). В роботі аргументовано різні критерії класифікації державного 

фінансового контролю з визначенням окремих його видів і форм варто розглядати 

як одну з функцій державного управління соціально-економічним розвитком 

країни.  

Обґрунтовано необхідність формування єдиної системи державного 

фінансового контролю та прийняття Закону «Про державний фінансовий 

контроль», внесення відповідних поправок до Бюджетного кодексу України, 

інших нормативно-правових актів. Це дасть змогу законодавчо закріпити 

послідовність проведення державного фінансового контролю, визначити 

компетентність і повноваження органів, які здійснюють аудит ефективності 

використання державних коштів і державної власності. 

Щоб визначити перспективи розвитку державного фінансового контролю у 

майбутньому, в роботі проаналізовано процес його становлення, історичні 

надбання розвитку  державного фінансового контролю, виокремлено наявні 

недоліки, проблеми та аспекти, які потребують подальшого вдосконалення. 

Визначено особливе місце в системі фінансового контролю кожної 

розвиненої держави вищого органу контролю державних фінансів (далі – 

ВОКДФ), який наділений своїм незалежним статусом, найширшим спектром 

підконтрольних об’єктів, методами перевірки та формою звітності  

Проведено аналіз діяльності вищих органів фінансового контролю (далі – 

ВОФК) у 38-ми країнах світу, який засвідчив, що ВОФК цих країн починають 

дедалі більше концентрувати свою увагу на контролі ефективності використання 

державних коштів і державної власності. У підсумку аудит ефективності стає 

переважним видом державного фінансового контролю, наприклад, у Канаді та 

інших країнах Європейського Союзу понад 60 %. 

Результати проведених досліджень дали змогу виявити, що до виникнення 

та широкого і швидкого запровадження у практику й використання як дієвого 

різновиду державного фінансового контролю аудиту ефективності, зумовила 

наявність таких причин: якісні зміни в соціально-економічній, політичній та 
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інших сферах; реалізація загальноприйнятих принципів і правових основ 

підготовки проекту державного бюджету, його виконання, а також фінансової 

звітності; розв’язання проблемних питань у відносинах між парламентом та 

органами фінансового контролю. 

З’ясовано, що у діяльності органів зовнішнього державного фінансового 

контролю зарубіжних країн фінансовий аудит та аудит ефективності державних 

коштів нерідко проводиться одночасно під час перевірок виконання бюджету. У 

цьому випадку обидва види фінансового контролю ґрунтуються на ревізійних 

стандартах INTOSAI, які є своєрідною основою, що визначає основні постулати, 

принципи, а також потрібні дії для проведення контрольних заходів, для 

підготовки звітів за їхніми результатами. 

Встановлено, що змістова складова аудиту ефективності полягає у 

виявленні законності та доцільності мобілізaцiї фінансових і матеріальних 

ресурсів у процесі реалізацiї соцiально-економічної політики, що дає змогу 

оцінити, наскільки ефективно використані ресурси для досягнення поставленої 

мети (наприклад, економічного зростання, темпів економічного зростання, 

зниження інфляції, запланованого прибутку тощо), відхилень від цільової 

функцiї. 
 

У розділі 2 «Методологія та механізм організації системи державного 

фінансового контролю» проведено ґрунтовний порівняльний аналіз існуючих 

методологічних підходів до форм державного фінансового контролю та 

організаційних засад побудови подібних систем, окреслено місце в системі 

фінансового контролю вищого органу контролю державних фінансів, який 

вирізняється своїм незалежним статусом, найширшим спектром підконтрольних 

об’єктів, методами перевірки та формою звітності. Визначено концептуальні 

основи та форми державного фінансового контролю, а також організаційні засади 

побудови системи державного фінансового контролю, розвиток законодавчого та 

нормативного забезпечення. 

З метою створення інституту державного фінансового контролю, який 

забезпечуватиме законне, ефективне, економне і прозоре управління фінансовими 

ресурсами держави і надаватиме повну, своєчасну і достовірну інформацію про це 

громадськості, в роботі запропоновано сучасний механізм державного 

фінансового контролю і його структуру. 

В рамках запропонованого, на підставі аналізу різних поглядів науковців та 

практиків на класифікацію видів і форм державного фінансового контролю, 

групування методів контролю, як шляху досягнення цілей контрольної діяльності, 

з’ясовано, що методологія державного фінансового контролю сформована під 

впливом теорії і практики контролю, його принципів і методів, економічного 

аналізу, статистики, економіко-математичних методів і комп’ютерних технологій. 

Обґрунтовано, що застосування конкретного методу (чи групи методів) залежить 

від форми державного контролю, має характеризуватись об’єктивністю, точністю 

і надійністю результатів.  

Враховуючи економічну сутність досліджуваних понять і на підставі 

проведеного аналізу, в роботі розроблено і запропоновано механізм реалізації 

державного фінансового контролю (рис. 1). 
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Механізм реалізації державного фінансового контролю 

 
 

Види ДФК 

 

Державний Відомчий Незалежний 
(громадський) 

Муніципальний 

    

Форми ДФК 

 

Аудит Ревізія Експертиза Аналіз Перевірка Моніторинг 

Фінансовий аудит 

Аудит адміністративної діяльності 

Аудит ефективності 

Аудит законності 

 

Методи ДФК 

Аналіз фінансової звітності 

Перевірка операцій із державними коштами 

Нормативна перевірка 

Інвентаризація матеріальних цінностей і наявності грошових ресурсів 

Аналіз результатів роботи на підставі критеріїв ефективності 

Перевірка бухгалтерських звітів і балансів 

Перевірка документів за формальними ознаками 

Опитування, спостереження 

Контрольні заміри виконаних робіт 

Анкетування за висунутими гіпотезами 

Оцінювання  
 

Важелі ДФК 

Виявлення причин порушень 

Виявлення винних осіб, притягнення до відповідальності 

Недопущення незаконного або неправильного використання коштів 

Фінансові санкції за порушення 

Надання приписів, рекомендацій 

Розробка пропозицій 

Подання матеріалів до правоохоронних органів 

Рис. 1. Механізм реалізації державного фінансового контролю 
Джерело: складено автором. 

Практична реалізація запропонованого допоможе забезпечити високий 
ступінь підготовки, проведення і реалізації матеріалів контрольних заходів та 
довіри громадськості до результатів діяльності контролюючих органів. 

У дисертації аргументовано, що формування єдиної системи державного 
фінансового контролю неможливе без урахування і чинної законодавчої та 
нормативно-правової бази, і напрацьованих пропозицій щодо: формування та 
зміцнення незалежного фінансового контролю, правових основ його здійснення, 
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структури й організації; формування єдиної системи державного фінансового 
контролю відповідно до мети її створення; законодавчого визнання Рахункової 
палати України вищим органом державного фінансового контролю з наданням 
повноважень координаційного центру в системі органів фінансового контролю; 
розмежування повноважень органів державного фінансового контролю при 
проведенні контрольно-ревізійної та експертно-аналітичної діяльності; 
вдосконалення і координації діяльності контролюючих органів у єдиній системі 
державного фінансового контролю. 

Організаційна структура єдиної системи державного фінансового контролю 
зображена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура єдиної системи державного фінансового контролю 
Джерело: складено автором. 

 

На підставі проведених досліджень доведено, що для формування єдиної 
системи державного фінансового контролю головними мають стати такі її складові: 
сукупність органів державного фінансового контролю; взаємовідносини між цими 
органами й органами державної влади; встановлення ієрархії контролюючих органів; 
перелік об’єктів контролю; визначення підконтрольних суб’єктів; перелік 
інструментарію (форм, методів, засобів тощо), які можуть бути застосовані 
конкретними суб’єктами контролю; права, обов’язки, відповідальність суб’єктів 
контролю і підконтрольних об’єктів. 

Дисертант підтвердив, що ідеї вдосконалення державного фінансового 
контролю на підставі оцінювання ефективності вкладення державних ресурсів 
набули поширення майже півстоліття тому в США, Канаді, Великобританії, Швеції 
та інших країнах. Прийоми, які застосовували для реалізації цих досліджень, були 
пов’язані з концепцією розробки і виконання бюджетних програм. 

В основі розробки бюджетних програм був розподіл діяльності за 
програмами та визначення завдань для різних міністерств, що передбачало 
визначення мети для кожної бюджетної програми і міністерства, а також 
здійснення розрахунку необхідного обсягу ресурсів для реалізації програм і 
досягнення запланованих цілей. Одночасно запровадження бюджетних програм 
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потребувало створення адекватної системи оцінки досягнення цілей, що зумовило 
оцінювання адміністративної діяльності. 

У роботі доведено, що важливим для вирішення в межах концепції є 
питання розробки методології та правової бази державного фінансового 
контролю. В законодавстві фактично немає чіткої термінологічної визначеності 
таких понять: неекономне, незаконне, неефективне використання бюджетних 
коштів, нераціональне розпорядження державною власністю або несвоєчасне, 
неповне фінансування. Логічним є важливість законодавчого чіткого закріплення 
таких понять, визначення, які з них і в яких випадках повинні застосовуватися, у 
цьому випадку вони мають бути єдиними для всіх рівнів управління. 

 
 

Рис. 3. Схема фінансового й адміністративного аудиту в системі  державного 
фінансового контролю за виконанням державної програми 

Джерело: складено автором. 
 

Отже, розроблення концепції потребує вирішення на загальнодержавному рівні 
питань, пов’язаних зі створенням відповідної методологічної, нормативно-правової 
бази державного фінансового контролю, його сучасного інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення. 
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умовах постійного дефіциту фінансових ресурсів і зростання державного боргу, 
визначено критерії ефективності державного фінансового контролю.  

Дисертант аргументував необхідність поглибленого розуміння ролі бюджету в 
економічній системі держави, поліпшення його прозорості, підвищення ефективності 
використання бюджетних коштів та здійснення фінансового контролю на всіх етапах 
соціально-економічного розвитку держави. 

Відповідно до проведеного дослідження доведено, що децентралізація 
економіки внаслідок економічних реформ призвела до погіршення державного 
контролю над багатьма економічними процесами, зокрема використання фінансових 
ресурсів. Зарубіжна практика підтвердила: децентралізація дає позитивний результат 
лише в тому разі, якщо вона супроводжується посиленням державного контролю над 
процесами в бюджетно-фінансовій сфері, тому треба аналізувати світову та 
вітчизняну практику здійснення фінансового контролю в контексті трансформаційних 
процесів економіки. Необхідність посилення контролю взагалі й фінансового зокрема, 
зумовлюється також тим, що вітчизняна економіка розвивається в умовах постійного 
дефіциту фінансових ресурсів, зростання державного боргу, тож ефективне 
управління використання їх неможливе без відповідного контролю. 

Проблеми ефективності витрат державних коштів і здійснення зовнішнього 
фінансового контролю діяльності виконавчої влади досить актуальні для України. 
Адже нині від рівня якості прийнятих законодавчих актів, пов’язаних із витрачанням 
бюджетних коштів і використанням державної власності, ефективності їх 
застосування на практиці виконавчою владою залежить ступінь досягнення 
поставлених цілей соціально-економічного розвитку країни. Тому обґрунтовано, що 
контроль за діяльністю виконавчої влади щодо управління державними коштами, за 
результатами якого давалися б оцінки ефективності їхнього використання при 
виконанні бюджетів різних рівнів, має виконувати незалежний орган зовнішнього 
державного фінансового контролю, яким є Рахункова палата. 

Результати дослідження засвідчують значну кількість та обсяги фінансових 
порушень, а також тенденції щодо їхнього зростання. 

Дисертант стверджує про потребу існування базового закону, який би визначав 
основні поняття у цій сфері, чітко розподіляв би завдання, функції та повноваження 
між органами державної та місцевої влади, регламентував відносини між суб’єктами 
та об’єктами контролю, визначав відповідальність та незалежність відповідних 
уповноважених посадових осіб, які не врегульовує Бюджетний кодекс України. 
Норми діючих законів та нормативно-правових актів у сфері державного фінансового 
контролю не завжди узгоджуються між собою. Методичні рекомендації та інструкції 
охоплюють лише окремі аспекти. У вищих навчальних закладах фактично немає 
системного навчального курсу з підготовки та перепідготовки відповідних кадрів у 
цій сфері. 

У роботі доведено, що реформа державного фінансового контролю як елемента 
управління фінансовими ресурсами значно відстає від реформи міжбюджетних 
відносин. Відбулася передача певної частини повноважень щодо управління 
бюджетними ресурсами до органів місцевого самоврядування, проте не відбулося 
відповідне делегування повноважень стосовно відповідальності за неефективне 
управління. 

Дисертант обґрунтував необхідність у контексті реформи системи державного 
управління, започаткованої в Україні, взагалі змінити підходи щодо розуміння 
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сутності поняття «контроль» і наблизити його до європейських тлумачень. Система 
контролю має бути спрямована на виправлення порушень і недопущення їх в 
подальшому. 

В дисертації аргументовано, що фінансовий контроль як функція державного 
управління у демократичній державі набуває особливого характеру. Контроль з боку 
держави за створеними суспільними інститутами й окремими аспектами життя його 
громадян і господарюючих суб’єктів обов’язково доповнюється незалежним 
фінансовим контролем за діями самої держави з боку парламенту, органів державного 
аудиту та інститутів громадянського суспільства. 

Призначення фінансового контролю – сприяти успішній реалізації фінансової 
політики, ефективному використанню фінансових ресурсів, а інститут фінансового 
контролю є найважливішою складовою фінансового механізму, тому фінансовий 
контроль можна розглядати і як міжгалузеву багатофункціональну дисципліну. 

Дисертант зробив висновок, що організація та функціонування чіткої системи 
фінансового контролю – обов’язковий, неодмінний елемент фінансової політики 
держави, тому її вдосконалення має відбуватися не автономно, а як першочерговий 
захід у загальній системі удосконалення фінансового механізму в умовах 
трансформаційних змін. 

У зв’язку з цим метою національної бюджетної політики є формування нової 
моделі соціального й економічного розвитку, яка передбачає побудову соціальної 
ринкової економіки з рівнем доходів громадян, що відповідає світовим стандартам. 
Для цього вона повинна спрямовуватися на підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного бізнесу та поглиблення зв’язків національної економіки зі світовим спів-
товариством. Основними завданнями бюджетної політики є забезпечення поступаль-
ного розвитку підприємництва, прискорення економічного зростання й підвищення 
ефективності державного регулювання економічних і соціальних процесів. 

Бюджетна політика має сприяти стійкому й ефективному економічному 
розвитку країни та кожного регіону. Вдосконалення бюджетної політики, внесення 
змін до методів планування, затвердження й виконання бюджету, а також 
застосування нових методів контролю за його виконанням треба розглядати як 
важливий інструментальний засіб підвищення результативності й ефективності 
управління соціально-економічним розвитком регіонів. Отже, сучасний етап 
соціально-економічного розвитку держави потребує поглибленого розуміння ролі 
бюджету в економічній системі держави, поліпшення його прозорості, підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів та здійснення фінансового контролю 
на всіх етапах соціально-економічного розвитку держави. 

У розділі 4 «Особливості функціонування системи державного фінансового 
контролю в Україні» досліджено місце та роль зовнішнього контролю в системі 
державного фінансового контролю в Україні, практику здійснення внутрішнього 
державного фінансового контролю, порядок взаємодії органів у системі здійснення 
державного фінансового контролю в Україні.  

Автор виявив і систематизував основні недоліки державного фінансового 
контролю в Україні на сучасному етапі. Заслуговує уваги проведена оцінка 
діяльності Рахункової палати як особливого контролюючого органу в системі 
забезпечення державного контролю в Україні. Запропоновано концептуальні 
підходи до формування в Україні єдиної системи державного фінансового контролю, 
з’ясувавши його сутність, роль і місце конституційного органу державного 
фінансового контролю – Рахункової палати України.  
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Враховуючи світовий досвід та наукову термінологію, дисертант визначив, що 
зовнішній контроль – це контроль спеціальний. В органів, які створені поза системою 
виконавчої влади та здійснюють цей контроль, функція контролю – основна, не 
змішана з іншими функціями, такими як організація та управління державними 
коштами, і тільки через це він називається зовнішнім. У світовій практиці акцент 
робиться саме на незалежному, тобто зовнішньому державному фінансовому 
контролі, і у цьому контексті вживається термін «зовнішній аудит», отже, існує певна 
невизначеність щодо відмінності понять державного аудиту та контролю. Отож, 
поняття «аудит» або «зовнішній аудит» у міжнародній практиці замінюють поняття 
державного фінансового контролю і на підставі офіційного перекладу нормативно-
правових актів можна дійти висновку про еквівалентність цих понять. Також «аудит» 
використовують для позначення конкретного виду державного фінансового 
контролю, тобто, відбувається звуження поняття та зведення державного фінансового 
контролю лише до державного аудиту. 

Спираючись на вітчизняний досвід, набутий під час проведення контрольно-
аналітичних та експертних заходів, враховуючи зміни чинного законодавства, 
зміни і пріоритети соціально-економічного розвитку держави та суспільства, 
Рахунковою палатою України, в роботі визначено оптимальні на сьогодні основні 
напрями діяльності (рис. 4). 

Згідно з вимогами чинного законодавства Рахункова палата здійснює 
контрольно-аналітичну та експертну діяльність, яка забезпечує єдину систему 
контролю за виконанням державного бюджету. Це передбачає проведення цілісного 
та взаємопов’язаного комплексу контрольно-аналітичних і експертних заходів. 

 

Рис. 4. Основні напрями діяльності Рахункової палати України 
Джерело: складено автором на підставі звітів Рахункової палати України. 

 

Така система контролю інтегрована до основних складових бюджетного 
процесу і передбачає безперервний трирічний цикл контролю за формуванням та 
виконанням бюджетів кожного фінансового року, що реалізується на трьох 
послідовних стадіях: попередній контроль проекту бюджету, поточний контроль 
виконання бюджету та подальший контроль виконання бюджету (рис. 5). 

Динаміка  показників діяльності Рахункової палати засвідчує, що упродовж 
2009-2013 років Рахункова палата України провела 4962 контрольно-аналітичні та 
експертні заходи. Аудитори Рахункової палати під час проведення контрольно-

Основні напрями контрольної діяльності Рахункової палати України 

Фінансова та бюджетна політика 

Правове забезпечення 

Оборона та правоохоронна діяльність 

АПК, природоохоронна діяльність та надзвичайні ситуації 

Державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи 

Використання коштів державного бюджету в регіонах 

Наука та гуманітарна сфера 

Соціальна політика 

Промисловість, виробнича інфраструктура та державна власність 
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аналітичних та експертних заходів у цьому періоді виявили, бюджетних 
правопорушень (незаконного, у тім числі нецільового), неефективного 
використання коштів Державного бюджету України та державних цільових 
фондів на загальну суму 106,1 млрд грн. З цієї суми:  

– незаконне, у тім числі нецільове використання коштів становить 10,1 млрд 
грн. (47%) í 4,9 млрд грн. (28%) у 2009 í 2013 роках відповідно;  

– неефективне використання коштів – 11,4 млрд. грн. (53 %) і 12,9 млрд грн. 
(72 %) у 2009 í 2013 роках, відповідно. 

 
Рис. 5. Етапи контролю, які здійснює Рахункова палата України 

Джерело: складено автором на підставі звітів Рахункової палати України. 
 

Як видно з даних табл. 1, упродовж аналізованого періоду найбільшу питому 
вагу серед незаконного використання бюджетних коштів займає використання 
коштів з порушенням бюджетного законодавства, близько 35%, або 1680,7 млн грн. 
у 2013 році, що на 1231,9 млн грн. більше 2007 року, однак на 7158,2 млн грн. менше 
2010 року. Значними за обсягами є порушення вимог законодавства України щодо 
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Вони у 2013 році становили 
886,9 млн грн. (18,1%), що на 6246,6 млн грн. більше, ніж у 2007 році. Порушення у 
плануванні видатків Державного бюджету за відсутності правових підстав 
становлять приблизно 17,9 % або 877 млн грн., а втрати внаслідок прийняття 
незаконних управлінських рішень – 2,1% або 102,9 млн грн. 

 

Таблиця 1 
Обсяги незаконного використання бюджетних коштів, виявлених 

Рахунковою палатою України упродовж 2007–2013 років 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Використання коштів з порушенням 
бюджетного законодавства 

млн грн. 448,8 2824,7 3686,5 8838,9 5616,3 1281,6 1680,7 

% 6,8 60,1 36,5 54,9 57,9 26,7 34,3 

Планування видатків  млрд грн. 270,6 690,9 1141,3 676,2 533,5 782,4 877 

Державного бюджету за відсутності 
правових підстав 

млн грн. 278,8 690,9 1141,3 676,2 533,5 1339,2 1264,3 
% 4,1 14,7 11,3 4,2 5,5 27,9 25,8 

Порушення вимог законодавства 
України щодо закупівлі товарів, робіт і 
послуг за державні кошти 

млн грн. 262,3 507,6 1393,8 853,3 1852,7 1195,2 886,9 

% 4,0 10,8 13,8 5,3 19,1 24,9 18,1 

Втрати внаслідок прийняття 
незаконних управлінських рішень 

млн грн. 112,2 70,5 1878,6 644,0 582,0 81,6 102,9 

% 1,7 1,5 18,6 4,0 6,0 1,7 2,1 

Інші 
млн грн. 5671,2 606,3 1999,8 5087,6 1115,5 120 88,2 

% 83,4 12,9 19,8 31,6 11,5 2,5 1,8 

Всього 
млн грн. 6800 4700 10100 16100 9700 4800 4900 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Джерело: складено автором на підставі звітів Рахункової палати.  
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Подальший контроль – 

контроль після виконання 

державного бюджету  

 

Державний бюджет 
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У дисертації зроблено висновок, що дієвість та ефективність роботи 

Рахункової палати упродовж останніх років підвищилась, незважаючи на те, що 

абсолютні показники обсягів виявлених порушень дещо зменшились. Вважаємо, 

саме такий підхід є ефективнішим з погляду державного ставлення до використання 

бюджетних коштів, ніж просте виявлення порушень. 

Дисертант аргументував, що однією з важливих загальнодержавних проблем є 

формування ефективної системи внутрішнього (урядового) державного фінансового 

контролю, який реалізує система органів державної влади, серед яких Державна 

фінансова інспекція, Державна фіскальна служба, Державна казначейська служба та 

ін. Відповідно до змісту контрольної діяльності головна увага у внутрішньому 

фінансовому контролі приділяється процесу формування й використання бюджетних 

ресурсів. Серед фінансових порушень, які виявляють у бюджетних установах, 

найбільшими за кількістю та обсягами є незаконні витрати і нецільове витрачання 

бюджетних коштів в умовах недостачі державних ресурсів. 

За результатами математичних експериментів з виявлення закономірностей 

(логарифмічної залежності), розроблено імітаційну модель виявлення об’єктів 

порушення, щоб надалі оцінити ефективність діяльності контролюючих органів 

                                                                 РВ = ЧП * РІ ,                                                      (1) 

Тут РВ – ймовірність виявлення об’єкта з порушенням; ЧП – частка об’єктів з 

порушеннями у контрольній групі (групі ризику); РІ – ймовірність ідентифікації 

об’єкта з порушенням при його безпосередньому вивченні суб’єктом перевірки. 

ЧП = ОП / ОЗ, 

Тут ОП – фактична кількість об’єктів з порушеннями (невідома суб’єкту перевірки) у 

групі ризику; ОЗ – загальна кількість об’єктів у групі ризику (може бути відома 

суб’єкту перевірки). 

Для визначення РІ враховуємо такі чинники: рівень приховування порушення; 

компетентність перевіряючого; узгодженість нормативної бази тощо.  

З виявленням кожного об’єкта порушення в межах групи ризику зменшуються 

на 1 показники ОЗ, ОП, і, відповідно, міняються показники ЧП і РВ. Це означає, що 

ймовірність подальшого виявлення об’єкта з порушенням залежить від результатів 

перевірки досягнутих на цей момент. 

Під час моделювання враховано орієнтовну кількість невизначених об’єктів з 

порушеннями, вони залишились у групі ризику після виявлення деяких з них; 

контрольних заходів, які треба провести, щоб з високою ймовірністю виявити задану 

кількість об’єктів з порушеннями; змінності ефективності перевірок при виявленні 

більшої кількості об’єктів з порушеннями. 

Через ймовірнісний характер виявлення порушень кількість перевірок 

потрібних для повного виявлення об’єктів з порушеннями може бути різною.  

Результати імітаційного моделювання засвідчили, що успішність перевірок 

може бути дуже різною навіть за однакової ймовірності ідентифікації об’єкта з 

порушенням (у цьому разі РІ = 0,5). Водночас кількість перевірок, необхідних для 

виявлення 10-ти об’єктів з порушеннями, набагато прогнозованіша, ніж для 20-ти. 

До того ж із виявленням нових об’єктів з порушеннями ефективність перевірок має 

чітко виражену тенденцію до зниження. 
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При значній кількості об’єктів у групі ризику залежність виявлення об’єктів з 

порушеннями від кількості перевірок досить точно виражає степенева функція. Вона 

дає змогу прогнозувати подальші результати перевірок після виявлення низки 

об’єктів з порушеннями у групі ризику. 

При зростанні ймовірності ідентифікації об’єкта з порушенням (РІ) з 0,5 до 0,9 

ефективність виявлення половини об’єктів з порушеннями значно підвищується – в 

середньому 70,8 перевірок замість 132,35 (у 1,87 раза). Проте для повного виявлення 

всіх об’єктів з порушеннями знадобиться в середньому 410,3 перевірок. 

Виявлена закономірність (логарифмічна залежність) щодо ефективності 

діяльності контролюючих органів знайшла фактичне підтвердження (застереження: 

зіставлення кількості перевірок і грошових показників треба коректувати на індекси 

інфляції). У дисертації виконано і графічно проілюстровано вплив на закономірність 

виявлення об’єктів з порушеннями, що відображає ефективність діяльності 

контролюючих органів (рис. 6).  
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Рис. 6. Залежність між кількістю контрольних заходів, проведених  
Державною фінансовою інспекцією, та кількістю підприємств, установ  

і організацій, в яких виявлено фінансові порушення за 2007–2013 роки 
Джерело: визначено автором за результатами математичних експериментів. 

 
Дослідженням підтверджено, що становлення та розвиток такої інституції як 

Рахункова палата значною мірою залежить від нормативно-правового забезпечення 
її взаємодії, як органу фінансового контролю з Президентом України, Верховною 
Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими організаціями, що 
зображено на рис. 7. 
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Рахункова палата 

 

Президент 

України 

 Верховна 

Рада України 

 Кабінет Міністрів України  Інші державні 

контролюючі 
органи 

- ст.15,27 Закону 
України «Про 
Рахункову 
палату»; 
- ст.2,3,4,5 Указу 
Президента 
України від 
19.09.2008 № 
1074/2000 «Про 
заходи щодо 
підвищення 
ефективності 
контролю за 
використанням 
бюджетних 
коштів» 

 - ст.6, 19, 
п.4,6,11,13,14,16,18,
19,24, 33, 36 ст.85, 
п.5,6,7,8,9,22  
 ч.1 ст.92, п.1,8 ч. 2 
ст. 92, ст.98 
Конституції 
України; 
- п.2,3,6,10 ст. 6, 
ст.7, 
ч.2 ст.10, 
ч.1 та 2 ст.15, 
ч.2 ст. 23, 
ч.2 ст.30, 
ст.32, 33 Закону 
України «Про 
Рахункову палату» 
 

 - ст. 6,93,120 Конституції України; 
- ст. 7, 15, 22, 27,30,39 Закону України 
«Про Рахункову палату»; 
- Постанова Кабінету Міністрів 
України від 13.12.1999 № 2288 «Про 
впорядкування умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та їх 
виконавчих органів прокуратури, судів 
та інших органів»; 
- ч.2 ст.8 Закону України «Про оплату 
праці»; 
- розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 29.03.1997 № 169-р; 
- ст. 25 Закону України «Про державну 
службу»; 
- Указ Президента України від 
19.09.2000 № 1074/2000 «Про заходи 
щодо підвищення ефективності 
контролю за використанням 
бюджетних коштів» 

 - ст. 21,23,26 Закону України 
«Про Рахункову палату»; 
- ст. 14 Закону України «Про 
державну контрольно-
ревізійну службу в Україні»; 
- ст. 4 Закону України «Про 
державну податкову службу 
в Україні»; 
- ст. 17 Закону України «Про 
Службу безпеки України»; 
- Указ Президента України 
від 19.09.2000 № 1074/2000 
«Про заходи щодо 
підвищення ефективності 
контролю за використанням 
бюджетних коштів»; 
- Указ Президента України 
від 27.08.2000 № 1031/2000 
«Про заходи щодо 
підвищення ефективності 
контрольно-ревізійної 
роботи» 

Рис. 7. Нормативно-правове регулювання взаємовідносин Рахункової палати  

з іншими органами 
Джерело: складено автором. 

 

Аналіз нормативно-правового забезпечення свідчить, що у Законі «Про 
Рахункову палату» є окремі недоліки. По-перше, він дещо обмежує ініціативу 
Рахункової палати спрямовану на виконання окремих Указів Президента України 
щодо посилення її статусу, удосконалення її відносин з органами виконавчої влади та 
на забезпечення в повній мірі її діяльності (пункти 2, 3, 6, 10 статті 6; частина перша 
статті 15, частина друга статті 23 Закону). 

По-друге, досить актуальною прогалиною в Законі України «Про Рахункову 
палату» є факт відсутності у Рахункової палати права законотворчої діяльності, без 
надання на те згоди Верховної Ради України. Частина друга статті 30 закону визначає, 
що в ході аналізу і узагальнення інформації, яку отримує Рахункова палата під час 
здійснення перевірок, ревізій та обстежень, вона розробляє і подає Верховній Раді 
України пропозиції про удосконалення законодавчих актів. Тобто, навіть сама 
доцільність порушення та розгляду питання щодо вдосконалення діяльності та 
підняття статусу Рахункової палати сьогодні немає, оскільки у будь-якому випадку, це 
питання буде розглядатися лише через призму пропозицій до Верховної Ради 
України. Тому лише законодавче врегулювання статусу Рахункової палати може 
створити незалежний вищий орган фінансового контролю. 

Дисертант обґрунтував, що з метою зміни статусу Рахункової палати як органу 
парламентського контролю – доцільно внести відповідні зміни до статті 98 
Конституції України та викласти у новій редакції Закону України «Про Рахункову 
палату», визначивши цей орган держави як незалежний орган фінансового контролю, 
наділений спеціальною конституційною компетенцією. У роботі запропоновано 
передбачити у новій редакції статті 98 Конституції України та Закону України «Про 
Рахункову палату» право нормотворення Рахункової палати щодо прийняття нею 
обов’язкових для виконання рішень, спільних з Кабінетом Міністрів України. 
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На підставі досліджень доведено, що наявні недоліки функціонування елементів 

системи фінансового контролю треба подолати шляхом встановлення на 

національному рівні загальних основ організації фінансового контролю, прийнявши 

Закон «Про державний фінансовий контроль в Україні» і уникнувши дублювання 

фінансово-контрольної діяльності одних органів іншими. Це допоможе привести у 

відповідність законодавство України про фінансовий контроль до законодавства 

Європейського Союзу, зокрема до Лімської декларації, а також створити у Верховній 

Раді України відповідний комітет, який би співпрацював з Рахунковою палатою на 

умовах співпраці. 

В розділі 5 «Напрями розвитку та удосконалення системи державного 

фінансового контролю в умовах економічних трансформацій» обґрунтовано 

методологічні та організаційні засади модернізації системи державного фінансового 

контролю, викладено авторські підходи до формування стратегічних векторів 

розвитку та реформування державного фінансового контролю в Україні, напрями 

підвищення ефективності його здійснення в Україні, які є об’єктивними, змістовними 

та відповідають основним потребам, що продиктовані суспільно-політичними 

перетвореннями у країні та світі. 

У дисертації доведено, що зовнішній незалежний державний фінансовий 

контроль у більшості країн світу виконують незалежні органи, відокремлені від уряду. 

В Україні такий контроль має здійснювати Рахункова палата України, яка за своєю 

природою є зовнішнім органом, тобто незалежним від безпосереднього управління 

публічними фінансовими ресурсами та їх контролю з боку уряду України. Рахункова 

палата інформує про результати своєї роботи Парламент, Президента, уряд України, а 

через засоби масової інформації – усе суспільство. Головне призначення зовнішнього 

фінансового контролю – формування об’єктивного уявлення про стан системи 

державних фінансів та його висвітлення до вітчизняного суспільства. Зважаючи на 

таку обставину, усі спроби штучного об’єднання внутрішнього і зовнішнього 

державного фінансового контролю чи субпідпорядкування шкідливі й пояснюються 

нерозумінням суті питання в сучасних умовах. 

Дисертант зробив висновок, що одним із чинників низької дієвості і, водночас, 

невирішеною проблемою системи державного фінансового контролю в Україні є 

звуження сфери його застосування. Державний фінансовий контроль урядовий і 

парламентський – практично не стосується питань формування доходів державного 

чи місцевих бюджетів України. 

У дисертації аргументовано, що важливим аспектом комплексної проблеми 

обмеженості сфери застосування державного фінансового контролю є те, що він 

практично не стосується питань використання державної та комунальної власності. У 

сучасних умовах наявна парадоксальна ситуація, коли з боку власника державних і 

комунальних суб’єктів господарювання, а саме держави, практично немає контролю 

за їхньою діяльністю, формуванням та використанням прибутку. Тому, поза увагою та 

контролем органів державної влади залишається вагомий обсяг фінансових ресурсів, 

які є складовою загальних активів країни.  

Незалежність вищого органу фінансового контролю від законодавчої та 

виконавчої влади насамперед виявляється через процедури вибору тематики та 

практичної реалізації фінансових перевірок. Необхідною умовою для дієвої роботи 

вищого незалежного органу фінансового контролю є також законодавчо закріплене 
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право на отримання інформації. Повага до цієї структури забезпечується як мінімум 

можливістю доступу до компетентних органів, які повинні вживати відповідних 

заходів до порушників.  

У роботі доведено, що в Україні склалася доволі негативна ситуація, коли, з 

одного боку, наявна значна кількість контролюючих органів, а з іншого – у їхній 

діяльності немає системності та результативності, що провокує зростання кількості та 

масштабності фінансових правопорушень і зловживань. У такій ситуації 

аргументовано постає потреба пошуку способів розв’язання цих проблем, одним з 

яких є розроблення закону «Про єдину систему державного фінансового контролю», в 

якому має бути передбачене створення системи внутрішнього контролю виконавчої 

влади та зовнішнього контролю усіх суб’єктів фінансової системи держави. У законі 

також мають бути висвітлені положення щодо принципів створення і функціонування 

дієвої та чітко структурованої єдиної системи державного фінансового контролю, 

обґрунтування стратегії її розвитку, формування методологічних та методичних основ 

роботи її Вищого органу, впровадження форм та методів контролю, спрямованих на 

підвищення ефективності використання державних ресурсів. 

На думку дисертанта, з урахуванням наведених вище проблем вкрай важливо 

переосмислити зміст фінансового контролю, привести його у відповідність до 

сучасних запитів управління економічними процесами й надати реальний статус на 

різних ієрархічних рівнях. Розвиток ринкових відносин та демократизація суспільно-

економічного буття не знижує функціональну роль фінансового контролю, а 

навпаки – надає нового змісту та нової якості йому. Підконтрольне середовище в 

Україні характеризується значними змінами. 

На підставі аналізу чинної системи державного фінансового контролю в Україні 

стверджено необхідність докорінної реформи, оскільки її подальше існування у 

теперішньому вигляді не враховує реалій, які склалися із станом державного 

фінансового контролю в Україні, особливо після створення Рахункової палати і 

прийняття Бюджетного кодексу України. Зокрема, система державного фінансового 

контролю України функціонує за відсутності базового закону, який би визначав 

головні поняття у цій сфері, чітко розподіляв завдання, функції і повноваження між 

відповідними органами, регламентував відносини між суб’єктами й об’єктами 

контролю, визначав відповідальність і незалежність відповідних уповноважених осіб. 

Бюджетний кодекс України не врегульовує цих питань. Норми чинних законів і 

нормативно-правових актів у сфері держаного фінансового контролю не завжди 

узгоджуються між собою. Методичні рекомендації та інструкції охоплюють лише 

окремі аспекти діяльності контролюючих органів. 

Доведено, що  значна кількість законопроектів, які пропонують тим чи 

іншим шляхом реформувати систему державного фінансового контролю. Однак ці 

проекти законів належно не визначають поняття сутності державного фінансового 

контролю, системи органів фінансового контролю, особливостей його здійснення 

щодо установ, які утримуються за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів, загальнодержавних позабюджетних фондів, державних (казенних), 

акціонерних і приватних підприємств. Не звернено належної уваги на юридичний 

статус працівників контролюючих служб, який би гарантував незалежність від 

втручання органів влади, захист і гарантії у випадках протиправних дій, 

спрямованих проти них. 
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З’ясовано, що основна роль організації державного фінансового контролю в 

ринковій економіці відводиться законодавчим органам влади, які виконують цю 

функцію через створення ними спеціальних органів незалежного фінансового 

контролю. 

Дисертант аргументував доцільність удосконалення законодавчої бази системи 

фінансового контролю в Україні, зокрема: необхідність застосування 

загальноприйнятої міжнародної практики організації фінансового контролю, яка має 

бути адаптованою до національних особливостей, що дасть змогу органам державного 

фінансового контролю забезпечити контроль за використанням державних коштів і 

складання звітності відповідно до стандартів ІNТОSАІ за належної прозорості; 

надання системою державного фінансового контролю своєчасної та достовірної 

інформації щодо того, скільки коштів та на які цілі витрачає держава в період 

виконання бюджету, які соціально-економічні результати та яка ефективність цих 

витрат; важливість розвитку на нових принципах та із застосуванням нової 

методології обов’язкового внутрішнього контролю в міністерствах та відомствах, 

державних і муніципальних установах, організаціях та підприємствах; визначення 

зовнішнього контролю як контролю спеціального, який здійснюється створеними поза 

системою виконавчої влади органами фінансового контролю. 

У підсумку це дасть змогу забезпечити стабільність та економічну безпеку 

держави, що сприятиме: збільшенню доходної частини державного бюджету; економії 

видаткової частини бюджету; скороченню кількості правопорушень у фінансовій 

сфері; зниженню рівня корупції в державі. 

Усі зазначені цілі мають бути базою визначення основних завдань органів 

державного фінансового контролю держави. Виключення хоча б однієї з них не дасть 

змоги досягти головної мети державного фінансового контролю. 
 

 

ВИСНОВКИ  
 

У результаті проведеного дослідження розроблено нові теоретико-

методологічні підходи та обґрунтовано напрями вирішення актуальної проблеми 

формування й реалізації різних форм контролю в Україні і створення на цій підставі 

дієвої цілісної системи державного фінансового контролю з урахуванням сучасних 

ринкових перетворень та інтеграційних процесів. Зазначене дало змогу запропонувати 

низку концептуально-теоретичних, методологічних, організаційних, методичних 

положень і науково-практичних висновків, спрямованих на реалізацію мети 

дисертаційної роботи: 

1. Систематизація історичного генезису наукової думки щодо зародження та 

розвитку державного фінансового контролю дала змогу виділити історичні віхи 

формування фінансового контролю за окремими типами суспільного виробництва й 

етапами економічного розвитку. Водночас, державний фінансовий контроль, як 

форма фінансових відносин в Україні, є досить молодим та остаточно не 

сформованим. Спрямування цього виду контролю характеризується рисами 

гармонізації та узагальнення провідного світового досвіду в сфері фінансового 

контролю та застосування його в Україні з урахуванням специфіки нормативно-

правового, інформаційного, кадрового та методологічного забезпечення.  
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2. Аргументовано, що державний фінансовий контроль в Україні пройшов 

декілька етапів розвитку і все ще перебуває на стадії вдосконалення та трансформації 

з урахуванням надбань світової практики. Зазначена проблема потребує спеціального 

дослідження, а елементи наведеного історичного досвіду можуть бути використані і 

на сучасному етапі розвитку державності в Україні. 

3. Брак чіткого визначення сутності державного фінансового контролю, 

змішування понять – причина того, що досі в державі не створено належної 

нормативно-правової та методологічної бази державного фінансового контролю. 

Легітимність поняття «державний фінансовий контроль» і «державний фінансовий 

аудит» не підтверджено і в Бюджетному кодексі України – основний законодавчий 

акт, який регулює всі бюджетні правовідносини. Статті 19, 26, 109-115 Бюджетного 

кодексу України тільки визначають легітимність фінансового контролю і не вносять 

ніякої ясності в питання фінансового простору (зовнішнього та внутрішнього) 

державного фінансового контролю. Механізм і зміст здійснення цих видів контролю в 

Бюджетному кодексі України, на жаль, не розкрито. 

Завдання контролю якості виконання бюджету в Україні потребують негайного 

вирішення. Розв’язати нові проблеми подальшого розвитку неможливо без наукового 

аналізу, вироблення відповідних процедур і методів роботи, перебудови системи 

координації контролю, перегляду кадрової політики, особливо зі зміною 

законодавства, яке регламентує функції, повноваження, ступінь самостійності та інші 

аспекти діяльності органів виконавчої влади. 

Величезні масштаби витрат коштів державного бюджету на заходи 

найрізноманітнішого змісту об’єктивно потребують підвищення ступеня наукового 

обґрунтування рішень щодо їхньої доцільності. Здійснюючи перевірку, 

контролюючий орган констатує виявлення порушень тоді, як бюджетні кошти уже 

витрачено. Ця парадигма, яка зводиться до алгоритму «спочатку планування, а потім 

контроль», зародилася дуже давно, декілька століть тому. Сьогодні кардинально 

змінилася політична й економічна ситуація у світі, але  у питаннях контрольної 

діяльності все залишилося по-старому. 

Проведено аналіз сутності економічних понять «контроль», «фінансовий 

контроль» і «державний фінансовий контроль», який дав змогу узагальнити уявлення 

про діалектику розвитку контрольної функції фінансів на всіх ієрархічних рівнях 

прийняття рішень, визначити структурно-логічні взаємозв’язки між ними та здійснити 

їх групування за функціональним навантаженням. 

4. З’ясовано, що особливе місце в системі фінансового контролю кожної 

розвиненої держави займає вищий орган контролю державних фінансів, який 

виділяється своїм незалежним статусом, найширшим спектром підконтрольних 

об’єктів, методами перевірки та формою звітності.  

З’ясовано, що в країнах ЄС характер взаємодії між суб’єктом та об’єктом 

контролю, державний контроль поділяється на зовнішній і внутрішній. Зовнішній 

контроль здійснюється відповідним органом, не пов’язаним з об’єктом контролю 

відносинами влади та підпорядкування. Внутрішній контроль  здійснюється в рамках 

відносин між вищестоячими та нижчестоячими органами, підпорядкованими 

виконавчій владі. У роботі йдеться про систему самоконтролю держави та систему 

контролю суспільства за виконавчою владою. Зазначено, що це положення про 

зовнішній та внутрішній державний контроль прописано і у договорі про асоціацію 
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Україна – ЄС, де Рахункова палата визначена як вищий орган фінансово-економічного 

контролю, виконуючи функції зовнішнього аудитора. 
Загальноприйнятою практикою цих країн є те, що рахункові відомства поряд із 

перевірками державних витрат проводять аудит дохідної частини бюджету. У цьому 
випадку верховні органи державного фінансового контролю не здійснюють 
фіскального контролю дотримання суб’єктами господарювання податкового 
законодавства і в жодному разі не підміняють тут податкових служб. Аудит доходів 
проводиться в процесі фінансово-економічного аналізу виконання консолідованого й 
муніципальних бюджетів, формування державних і федеральних фондів, прибутків 
державних підприємств тощо. Подібна схема виконання аудиту доходів 
застосовується у Нідерландах, Великобританії, Німеччині, Швейцарії, Туреччині, 
Кореї тощо. На цій підставі доведено, що запровадження в Україні такої моделі 
сприятиме підвищенню ефективності використання державних фінансових ресурсів. 

5. Обґрунтовано, що ще одним елементом діяльності вищого органу контролю 
державних фінансів є те, що обов’язковою умовою ефективного забезпечення дієвого 
й оперативного контролю в більшості країн є наявність територіальних підрозділів, 
які, залежно від форми державного устрою країни, повністю або частково підпорядко-
вані верховному рахунковому відомству, проте в цілому зберігають самостійність у 
виконанні функцій та зосереджені на перевірках використання коштів місцевих 
бюджетів. Подібні регіональні представництва верховного органу державного 
фінансового контролю функціонують у Франції, Німеччині, Канаді, Монголії, 
Болгарії, Бразилії, Польщі, Китаї, Чехії тощо. 

6. Аналіз світового досвіду запровадження і використання аудиту ефективності 
державного фінансового контролю дає підстави констатувати, що аудит ефективності 
має двоякий характер: з одного боку, це контрольні заходи, які дають змогу оцінити 
результативність, дієвість та економічність використання організацією, що 
перевіряється, державних коштів та управління державною власністю за реалізації 
великих соціально-економічних проектів із тривалим часовим періодом; з іншого – 
аналіз діяльності органів державної влади щодо виконання ними законів та інших 
нормативно-правових актів, інструкцій і правил, які визначають порядок 
використання державних коштів, виявлення порушень і відхилень у їхній роботі під 
час реалізації програми. 

Обґрунтовано, що предметом аудиту ефективності є великі соціально-
економічні програми, які фінансують за рахунок державних коштів або їх окремі 
елементи, а також використання державної власності з тривалим часовим лагом і 
аудит ефективності не може класифікуватись як форма фінансового контролю, 
оскільки його можна проводити у процесі реалізації часових форм фінансового 
контролю (наприклад, попереднього та наступного) і реалізації розширених його 
форм (наприклад, зовнішнього контролю). Фінансовий аудит, аудит ефективності і 
аудит бюджету – це не види, а методи державного фінансового контролю, які широко 
використовують контролюючі органи законодавчої (представницької) влади і 
виконавчої влади провідних країн. Проте у вітчизняній економічній літературі цей 
метод державного фінансового контролю не висвітлений. 

7. У сучасних умовах господарювання доцільно законодавчо закріпити в 
Конституції України та Законі «Про рахункову палату» найвищим органом 
державного фінансового контролю в країні – Рахункову палату, що давало б більше 
можливостей для підвищення об’єктивності та гласності контролю. Для реалізації 
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такого підходу рекомендовано внести відповідні зміни до Конституції України та 
Закону України «Про Рахункову палату», наділивши її ширшими функціями. 

Отже, важливим етапом сучасної бюджетної політики держави має стати 

подальше розширення використання проектно-програмних оцінок у практиці 

урядових відомств. Її призначення полягає в забезпеченні керівників, які приймають 

рішення, інформацією про перебіг виконання і фактичні результати державних 

програм. Якщо програмний аналіз охоплює всебічне дослідження альтернативних 

варіантів лише на стадії планування, то оцінка зосереджується на визначенні ефектив-

ності й результативності або здійснюваних, або завершених програм. Водночас 

готується інформація про фактичні витрати на реалізацію програми, виявляється 

ступінь досягнення мети, оцінюється дієвість системи управління програмою, 

подаються пропозиції стосовно поліпшення її функціонування. На підставі висновків 

дослідження треба оперативно перерозподіляти ресурси і вчасно коригувати цілі 

програми, поточні операції – пов’язуватися з розробкою нових програм. 

Важливим завданням державного управління, безперечно, є найбільш 

раціональний розподіл бюджетних асигнувань між програмами та між відомствами, 

які їх виконують. Як основний методичний інструмент мають використовуватися різні 

модифікації «програмного аналізу». Проте питання виявлення реальних результатів 

програм, внесення в їхню реалізацію потрібних корегувань залишаються без відповіді. 

Контроль з боку парламенту за законністю використання фінансових ресурсів не 

розв’язує проблеми, масштаби якої зростають зі збільшенням кількості доказів 

низької ефективності урядових програм. Не розробленість відповідної методології, 

недостатнє фінансування аналітичних досліджень щодо виконання програм, низький 

рівень зацікавленості керівників на результати оцінки – ці та інші обставини призвели 

до того, що програмна оцінка є ледь визнаною управлінською функцією, по суті, 

білою плямою для державного управління. 

8. Аргументовано, що чинники, які впливають на якість фінансового контролю, 

перебувають у площині його методологічного й організаційного забезпечення. 

Чинниками методологічного забезпечення є, насамперед, висока професійна 

діяльність з використанням сучасного аналітичного інструментарію доведень та 

аргументації, порівняльних оцінок і багатокритеріальної оптимізації, визнання 

суттєвості та ризику оцінок. Тому в цій площині виділено два вектори розвитку 

методології фінансового контролю: інспектування та аудит. Важливо також привести 

технології контрольного процесу до світових стандартів, визнання високої якості 

контролю тощо. Фінансовий контроль за своєю філософією має стати «лікарем 

економічної системи», а не її «караючим мечем». Організаційно пріоритетною є чітка 

структуризація повноважень і комплектацій інститутів фінансового контролю, 

відмова від замовного підходу до організації контролю та його цільових установок, 

публічність контролю, зокрема і за наслідками виконаної роботи. 

9. Враховуючи філософську сутність досліджуваних понять і на підставі 

проведеного аналізу автор розробив і запропонував механізм державного фінансового 

контролю та важелі впливу і сприяння розвитку системи державного фінансового 

контролю в Україні, практична реалізація яких допоможе забезпечити високий 

ступінь підготовки, проведення і реалізації матеріалів контрольних заходів та довіри 

громадськості до результатів діяльності контролюючих органів. 
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Утвердженню нових методологічних та організаційних засад фінансового 
контролю сприяє широке впровадження сучасних інформаційних технологій і систем 
з відповідним регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних 
ресурсів обліку й контролю. Формування бази даних за результатами перевірок у 
реальному режимі часу, кваліфікована інтерпретація змін, відхилень та порушень 
незалежними експертами, оцінка вигод і втрат з позицій глобальних критеріїв 
національних інтересів є технологічно можливими та доцільними, якщо вони 
підкріплені політичною волею. 

10. Проведений аналіз законодавчих, нормативно-правових актів, які 
регламентують правове регулювання відносин у сфері фінансового контролю в 
Україні, дасть змогу зробити висновок, що в кожному з існуючих напрямів цього 
контролю напрацьована відповідна законодавча база, яка головно забезпечує 
організаційно-функціональні потреби контролюючих органів. Однак, вона не в повній 
мірі вирішує питання розмежування повноважень між цими органами, взаємодії між 
ними, періодичності проведення перевірок різними державними службами. У сучас-
них умовах різноманітними є напрями удосконалення системи фінансового контролю 
в Україні. Одним із напрямів є поліпшення нормативно-правового забезпечення 
контрольної функції держави. Система державного фінансового контролю в Україні 
функціонує згідно з Конституцією та чинним  законодавством України, регламен-
тується підзаконними актами. Ці норми часто мають суперечливий характер, не 
охоплюють потрібні сфери, не розмежовують функції та повноваження контролюю-
чих органів, що призводить до того, що система не має цілісності й дієвості. 

Запропоновано здійснювати розвиток зовнішнього незалежного 
представницького контролю (очолюваного Вищим органом державного фінансового 
контролю України) через удосконалення законодавства в цьому напрямі, подолання 
протиріч з виконавчою владою шляхом публічних дискусій, роз’яснення суспільству 
ролі і функції Вищого органу державного фінансового контролю та його 
територіальних підрозділів, що, безумовно, сприятиме успішному розвиткові 
економіки, поновленню авторитету контролюючих органів у суспільстві. На відміну 
від європейських країн в Україні немає Вищого органу фінансового контролю, який 
би здійснював координацію діяльності усіх інших державних контролюючих органів. 

11. Рекомендовано, враховуючи те, що органам державного фінансового 
контролю властива колегіальна діяльність у разі вирішення міжгалузевих питань, з 
метою запобігання різного тлумачення природи цього органу у відповідному законі 
визначити, що контролюючий орган на центральному та на територіальному рівні 
керує колегіально всією контрольно-ревізійною та експертно-аналітичною діяльністю. 
У нормативах, які визначають правовий статус цих органів, запропоновано 
наголосити на визначальній ролі колегії, тим самим посиливши демократичні 
принципи всієї контрольної діяльності в державному секторі економіки та 
рекомендовано також у законодавчому порядку розв’язати проблему розмежування 
компетенції Колегії і Голови органу. 

Для підвищення ефективності роботи Вищого органу державного фінансового 
контролю запропоновано внести відповідні зміни до чинного законодавства. Чим 
жорсткіше будуть окреслені його правові повноваження, тим більше він отримає 
можливостей для відшкодування завданих державі збитків, усунення виявлених 
правопорушень у бюджетно-фінансовій сфері, притягнення до відповідальності 
посадових осіб, винних у безгосподарності та порушеннях норм законодавства. 
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Обґрунтовано необхідність того, що мінімізувати непорозуміння та перепони, 

які знижують ефективність роботи контролюючих органів, прийняти низку 

нормативних актів (зміни до законів), де чітко буде регламентована співпраця 

контролюючих органів з відповідними структурами Генеральної прокуратури, МВС 

та СБУ України. 

12. Доведено, що до головних недоліків стану зовнішнього державного 

фінансового контролю в Україні на сучасному етапі варто зачислити: неможливість 

запобігти використанню бюджетних коштів не за цільовим призначенням; 

несвоєчасне та не повне повернення бюджетних кредитів і позик у бюджетну систему; 

безсистемність і невпорядкованість дій контролюючих органів; брак скоординованого 

плану заходів зі здійснення фінансового контролю за надходженням доходів до всіх 

рівнів бюджетної системи та за цільовим і ефективним використанням бюджетних 

коштів; відсутність дієвого механізму застосування відповідальності та санкцій до 

порушників фінансової дисципліни. З’ясовано, що сьогодні недостатньо здійснюється 

комплексний аналіз діяльності бюджетних установ і результатів проведених 

контрольних заходів, недостатньо приділяється уваги розгляду причин, що зумовили 

порушення, щоб надати ґрунтовні рекомендації керівникам відповідних установ для 

попередження та недопущення порушень у майбутньому. 

Обґрунтовано, що особливе місце серед контролюючих органів належить 

Рахунковій палаті, яка є єдиним органом зовнішнього фінансового контролю, про 

який йдеться у Конституції України. Здійснюючи свою діяльність від імені Верховної 

Ради України, Рахункова палата керується такими основоположними принципами: 

законність, плановість, об’єктивність, незалежність і гласність. 

 13. Питання формування ефективної системи державного внутрішнього 

фінансового контролю в сучасних умовах залишається однією із важливих 

загальнодержавних проблем. В Україні внутрішній контроль за формування і 

використанням фінансових ресурсів держави здійснює низка контролюючих органів, 

наділених відповідними повноваженнями. Втім проведений аналіз результатів 

функціонування системи внутрішнього фінансового контролю виявив численні 

проблеми, які зберігаються у цій сфері. Показники роботи Державної фінансової 

інспекції України засвідчили, що попри скорочення кількості контрольних заходів, 

рівень виявлення фінансових правопорушень залишається стабільно високим. 

Спостерігається щорічне зростання обсягів виявлених фінансових правопорушень, у 

тім числі незаконних, нецільових витрат фінансових ресурсів і матеріальних ціннос-

тей держави, обумовлене недоліками інституційного та методологічного характеру. 

 Важливе місце серед органів, які здійснюють внутрішній державний 

фінансовий контроль, належить Державній казначейській службі України, яка, 

фактично, є єдиним виконавцем попереднього контролю і контролю на стадії 

платежу, а отже, здатна упередити фінансові правопорушення. Однак ефективність 

роботи цього контролюючого органу знижується через правову неврегульованість 

питання розмежування його повноважень з органами місцевого самоврядування, а 

також неналежне правове закріплення специфічних контрольних повноважень. 

Аналіз контрольно-перевірочної роботи органів Державної фіскальної служби 

допоміг виявити її основні проблемні моменти. Поряд із стійким зростанням кількості 

контрольних заходів, виявлених податкових правопорушень та обсягів донарахованих 



 30 

зобов’язань показники податкового боргу мають тенденцію до погіршення. Впродовж 

аналізованого періоду збільшила кількість боржників і обсяги накопиченого боргу зі 

сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Це актуалізує питання 

вдосконалення методології податкового контролю, пошуку нових підходів до 

проведення податкового аудиту. Як і щодо фіскальної служби, ефективність роботи 

Державної фіскальної служби найбільш об’єктивно оцінює динаміка бюджетних 

доходів, сплату яких контролює ця структура. Проведений аналіз засвідчив, що 

показники надходження платежів, контрольованих ДФС України, залежать не лише 

від організації її діяльності, й від макроекономічної ситуації в країні. До головних 

чинників, які знижують ефективність діяльності ДМС України в сучасних умовах, 

належать: податкові пільги; проблеми в організації митних процедур; послаблення 

співпраці митної служби з іншими органами фінансового контролю та ін.  

14. Важливим чинником вдосконалення державного фінансового контролю на 

всіх рівнях бюджетної системи, підвищення ефективності і якості контрольних 

заходів має стати побудова та функціонування єдиної системи державного 

фінансового контролю. 

Необхідною умовою підвищення ефективності державного контролю є 

скоординована й упорядкована діяльність зазначених організацій у здійсненні 

контрольних функцій, уникнення дублювання за тими напрямами контролю, які 

входять у компетенцію кількох організацій. 

Проблема організації та координації діяльності фінансового контролю 

найважливіша в цілісній системі державного фінансового контролю. Важливість 

координації діяльності та взаємодії контролюючих органів важко переоцінити. Така 

координація потрібна для забезпечення системності контролю та для організаційного 

впорядкування контрольної діяльності загалом та роботи окремих ланок системи 

фінансового контролю зокрема. 

15. З’ясовано, що закони України «Про Рахункову палату», «Про основні засади 

державного фінансового контролю», «Про державну податкову службу в Україні» 

містять статті про взаємодію з іншими державними контролюючими органами. Але 

виконання цих законодавчих положень потребує розробки конкретного механізму 

здійснення координації їхніх дій, а також закріплення цього механізму у відповідних 

положеннях, інструкціях. Запровадження чітких процедур з взаємодії контролюючих 

органів потрібне для підвищення результативності й ефективності контролю та для 

впорядкування перевірок і недопущення необґрунтованого втручання в діяльність 

господарюючих суб’єктів з боку контролюючих органів. 

16. Утвердженню нових методологічних та організаційних засад фінансового 

контролю сприяє широке впровадження сучасних інформаційних технологій і систем 

з відповідним регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних 

ресурсів обліку й контролю. Формування бази даних за результатом перевірок у 

реальному режимі часу, кваліфікована інтерпретація змін, відхилень та порушень 

незалежними експертами, оцінка вигод і втрат з позицій глобальних критеріїв 

національних інтересів технологічно можливі й доцільні, якщо вони підкріплені 

політичною волею. Проте теперішня конфіденційність економічної інформації набула 

загрозливих розмірів і відгороджує значну частину прагматичних фахівців від 

суспільного життя. Через це стала менш результативною суспільна протидія 

корумпованості в контролюючих органах. 



 31 

Використання всіма суб’єктами державного фінансового контролю у своїй 

діяльності єдиних базових принципів і основних процедур, як свідчить світовий 

досвід, сприятиме підвищенню якості контрольних заходів, більш повному 

охопленню ними фінансових операцій. 

17. На сучасному етапі розвитку України можна констатувати, що цілісна 

система державного фінансового контролю в нашій державі ще не склалася, хоча її 

основні елементи вже функціонують. Проте вони діють розрізнено, нескоординовано, 

за умов недосконалої і часом суперечливої нормативно-правової бази, яка 

регламентує їхню діяльність. 

Функціонування великої кількості суб’єктів державного фінансового контролю 

(здебільшого залежних від виконавчих органів влади), без визначення чітких сфер 

контролю та відсутності можливостей для реалізації результатів контролю, часто з 

паралельними повноваженнями, які дублюються, знижує ефективність та 

результативність усієї системи державного управління та фінансового контролю. 

Приведення державного фінансового контролю та аудиту використання державних 

коштів до міжнародних стандартів ДФК допоможе удосконалити керованість 

бюджетними процесом на державному та регіональному рівнях. 

Брак єдиної інформаційної та методологічної бази контролю знижує ефектив-

ність роботи контролюючих органів. Щоб вирішити ці проблеми, запропоновано 

створити єдину інформаційну базу, узгодити й удосконалити законодавство, 

відпрацювати методику проведення перевірок. 

18. Дієвий державний фінансовий контроль не лише вказує на відхилення від 

норм, а здатний забезпечити запобігання незаконному та неефективному 

використанню фінансових ресурсів держави. Проблема в тому, що фінансовий 

контроль в Україні до цього часу не має системного характеру і не забезпечує 

виконання тих завдань, які повинен виконувати на макро- та на мікрорівні. 

Сучасні фінансові відносини потребують високопрофесійного управління з 

боку державних та місцевих органів влади, які мають забезпечувати ефективне, 

результативне і прозоре управління державними фінансами. За таких умов необхідний 

ефективний фінансовий контроль як важлива ланка системи управління національною 

економікою. 

На жаль, досі поширене нецільове використання державних фінансових 

ресурсів, що свідчить про недостатню ефективність існуючої системи фінансового 

контролю, зокрема зовнішнього фінансового контролю, що не залежить від 

виконавчої влади і здійснюється стороннім органом, уповноваженим на проведення 

компетентних дій у сфері перевірки стану додержання фінансової дисципліни 

окремими учасниками фінансових відносин, та у процесі якого беруть участь органи 

загальної та спеціальної компетенції у сфері фінансових відносин. Проблеми 

ефективності витрат державних коштів і здійснення зовнішнього фінансового 

контролю діяльності виконавчої влади досить актуальні для України. Адже нині від 

рівня якості прийнятих законодавчих актів, пов’язаних із витрачанням бюджетних 

коштів і використанням державної власності, ефективності їх застосування на 

практиці виконавчою владою залежить ступінь досягнення поставлених цілей 

соціально-економічного розвитку країни.  

19. Ліквідацією «аналітичного дисбалансу» між двома основними гілками 

державної влади потрібно проводити паралельно з реформою державного бюджету і 
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прийняттям Концепції про єдину систему державного фінансового контролю, нових 

законів України «Про державний фінансовий контроль», «Про Рахункову палату 

України» і «Про Головне контрольно-ревізійне управління уряду України». 

Визначення нових часових параметрів, нових процедур і нової організації розробки 

бюджету підвищить «попит» на аналітичні дослідження в законодавчій ланці. 

Завданням бюджетної реформи мають стати комплексний розгляд державного 

бюджету, встановлення «національних пріоритетів», оцінка альтернативних варіантів 

бюджетних рішень, аналіз довгострокових наслідків урядових програм і напрямів дій, 

оцінка технології, що забезпечує парламент інформацією про довгострокові наслідки 

законодавчих рішень у галузі впровадження нової техніки і технології тощо. 

20. Найголовнішою проблемою органів фінансового контролю є та, коли вони 

фіксують допущені порушення, тоді як їх потрібно передбачати і запобігати їм. Зміну 

парадигми контролю можна охарактеризувати як перехід від контролю статистичного 

й апостеріорного до здійснення контролю переважно динамічного і апріорного, а 

також якщо Рахункова палата займатиметься лише статистичною звітністю, то 

уподібниться до органів внутрішнього фінансового контролю, але ж у них інша мета 

діяльності. Мета незалежного контрольного органу спеціальної конституційної 

компетенції – Рахункової палати України – не в контролі за діяльністю конкретних 

бюджетоотримувачів, а в контролі бюджету. В цілому принципова різниця, яка 

виявляється у методах і формах роботи. Звичайно, перехід до нових методів роботи – 

процес довготривалий і тяжкий, нове завжди критикують. Перше, що нам треба 

зробити, це на ранній стадії формування бюджету налагодити механізм, який давав би 

змогу прогнозувати насамперед доходи. Це, до речі, одне з положень Лімської 

декларації (основного міжнародного нормативного документа у цій сфері державного 

фінансового контролю). Цей механізм давав змогу виносити експертні висновки на всі 

проекти, які виконавча влада збирається здійснити. 

Безумовно, обмеження державного контролю лише перевіркою законності та 

цільового використання бюджетних коштів зжило себе. Уявляється, що державний 

контроль має контролювати не лише норму, а й крайні межі, за якими настають 

необоротні наслідки в розвитку суспільства і головне в діяльності державного 

контролю – визначення критичних меж стійкості системоутворюючих інститутів 

суспільства: бюджету, безпеки, інформаційних ресурсів, екології, здійснення 

моніторингу поточного стану основоположних інститутів стосовно виявлених 

критичних меж стійкості. Саме у цьому полягає різниця між державним контролем і 

контролем, здійснюваним такими органами, як наприклад, контрольно-ревізійні 

управління міністерств і відомств, фіскальні, наглядові структури вбудовані в систему 

управління конкретних відомств і завжди будуть керуватися відомчими принципами. 

Отже, можна зазначити ще одну перевагу Рахункової палати: вона – 

позавідомчий орган. У своїй діяльності, на відміну від відомчих структур, палата має 

керуватися іншою логікою. Державний контроль може визнаватися таким тільки в 

тому разі, якщо він організує свою діяльність спираючись на національні інтереси як 

на принципові критерії. 

Аргументовано, що необхідність посилення контролю взагалі й фінансового 

зокрема зумовлюється також тим, що вітчизняна економіка розвивається в умовах 

постійного дефіциту фінансових ресурсів, зростання державного боргу, тож 

ефективне управління використання їх неможливе без відповідного контролю. 
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21. З’ясовано, що в Україні законодавчо ніде не закріплено та не 

розтлумачено  поняття  державного фінансово-економічного контролю. В 

нормативних документах EUROSАI і INTOSAI це поняття тлумачиться як 

контроль за формуванням, використанням і відтворенням національного  

надбання. Об’єктом державного контролю є не тільки бюджетно-податкова сфера 

та бюджетний процес, й вся фінансово-господарська діяльність суб’єктів 

ринкових відносин. Не дарма у Лімській декларації INTOSAI зазначено, що 

керування державними фінансами , незалежно від того, відображені вони в 

національному бюджеті, має бути об’єктом контролю. Контроль реалізується в 

різних напрямах, але від імені та в інтересах держави. 

Ці концептуальні положення повинні знайти відображення в єдиній 

концепції розвитку органів зовнішнього та внутрішнього державного фінансово-

економічного контролю, який передбачає необхідність прийняття відповідного 

сучасним міжнародним стандартам та постулатам закону «Про державний 

фінансово-економічний контроль». 

Цей документ покликаний забезпечити: формування комплексної системи 

законодавчих і нормативно-правових актів державного фінансово-економічного 

контролю; «управління в правах» норм державного контролю з нормами інших 

галузей права ( фінансового, адміністративного, економічного ), що має 

підвищити статус органів контролю. 

У законі має бути регламентовано: суть, значення, функції, цілі і завдання, 

елементи системи державного фінансово-економічного контролю; принципи, 

вимоги, критерії ефективності фінансово-економічного контролю; види 

фінансово-економічного контролю на підставі його класифікаційних ознак: типи, 

форми, методи (прийоми, способи та засоби його реалізації ) тощо; суб’єкти, 

об’єкти, предмет держконтролю (розгорнутий опис); органи фінансово-

економічного контролю, їхня структура, взаємовідносини основ. 

У законі «Про державний фінансово-економічний контроль » всі органи 

цього контролю цілеспрямовано законодавчо розмежовують на органи загальної 

компетенції, галузевої, міжгалузевої та спеціальної компетенції. 

При розробці базового закону варто врахувати теоретичні основи 

держконтролю, нові управлінські технології, сучасний стан держапарату 

управління, реінженіринга та інформаційні технології. 

22. Рахункова палата має стати провідним дієвим та ефективним інститутом 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів і не тільки. Ухвалення 

нової редакції закону про Рахункову палату передбачено Коаліційною угодою та 

іншими стратегічними програмними документами щодо здійснення структурних 

реформ у сфері державного управління і державних фінансів.  

Результати дисертаційної роботи в узагальненому вигляді спрямовані на 

формування стратегічних векторів розвитку й реформування державного 

фінансового контролю в Україні та напрямів підвищення ефективності здійснення 

державного фінансового контролю в Україні, вирішення важливого завдання 

щодо розвитку організаційних засад функціонування системи державного 

фінансового контролю в Україні та науково-методичного інструментарію 

оцінювання ефективності володіння, розпорядження та користування державними 

фінансовими ресурсами. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: 
концептуальні засади теорії та практики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний 
університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. 

У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретичних, методологічних, 
та організаційних засад формування та функціонування єдиної системи державного 
фінансового контролю. Розкрито сутність функції внутрішнього та зовнішнього 
державного контролю.  

Дисертант виконав систематизацію історичного генезису наукової думки щодо 
формування та розвитку державного фінансового контролю, яка дає змогу виділити 
історичні віхи розвитку фінансового контролю за окремими типами суспільного 
виробництва та етапами економічного розвитку.  

Обґрунтовано і доведено необхідність визнання на законодавчому рівні статусу 
вищого органу фінансового контролю за Рахунковою палатою України із 
однозначним суттєвим розширенням її повноважень і функцій, повноцінних гарантій 
незалежності, який обов’язково має перебувати поза гілками влади і бути підзвітним 
громадськості і Верховній Раді України, наділення Вищому органу державного 
фінансового контролю для реалізації цілей  контрольної діяльності правом 
застосування адміністративних санкцій і захищати інтереси держави.  

Для підвищення ефективності роботи Вищого органу державного фінансового 
контролю запропоновано внести відповідні зміни до чинного законодавства. Чим 
жорсткішими будуть окреслені його правові повноваження, тим більше він отримає 
можливостей для відшкодування завданих державі збитків, усунення виявлених 
правопорушень у бюджетно-фінансовій сфері, притягнення до відповідальності 
посадових осіб, винних у безгосподарності та порушеннях норм законодавства. 

Доведено, що утвердженню нових методологічних та організаційних засад 
фінансового контролю сприятиме широке впровадження сучасних інформаційних 
технологій і систем з відповідним регламентуванням доступу та правового захисту 
інформаційних ресурсів обліку й контролю. Аргументовано, що необхідність 
посилення контролю взагалі й фінансового зокрема зумовлюється також тим, що 
вітчизняна економіка розвивається в умовах постійного дефіциту фінансових 
ресурсів, зростання державного боргу, тож ефективне управління й використання їх 
неможливе без відповідного контролю. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, соціально орієнтована 
ринкова економіка, державний бюджет, видатки бюджету, бюджетні програми, 
бюджетне планування, фінансовий аудит, управління фінансовими ресурсами, 
економічні закони, аудит ефективності, економічні інтереси, система державного 
фінансового контролю, методологічне та організаційне забезпечення, аудит 
фінансової звітності, зовнішній аудит, публічні фінанси, Рахункова палата. 
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В диссертационной работе представлены исследования теоретических, 
методологических, организационных основ формирования и функционирования 
единой системы государственного финансового контроля. Раскрыта сущность 
функции внутреннего и внешнего государственного контроля. 

Диссертант систематизировал исторический генезис научной мысли относи-
тельно развития и формирования государственного финансового контроля, которая 
позволяет выделить исторические вехи развития финансового контроля за отдель-
ными типами общественного производства и этапами экономического развития.  

Обосновано и доказано необходимость признания на законодательном уровне 
статуса высшего органа финансового контроля Счетной палаты Украины с 
однозначным существенным расширением ее полномочий и функций, а также 
полноценных гарантий независимости, который обязательно должен находиться вне 
ветвей власти и быть подотчетным общественности и Верховной Раде Украины, и 
наделение высшему органу государственного финансового контроля для реализации 
целей контрольной деятельности права применения административных санкций и 
защищать интересы государства в судебном порядке. 

Для повышения эффективности работы Высшего органа государственного 
финансового контроля предложено внести соответствующие изменения в 
действующее законодательство. Чем жестче будут очерчены его правовые 
полномочия, тем больше он получит возможностей для возмещения причиненного 
государству ущерба, устранение выявленных правонарушений в бюджетно-
финансовой сфере, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в 
бесхозяйственности и нарушениях норм законодательства.  

Доказано, что утверждению новых методологических и организационных основ 
финансового контроля будет способствовать широкое внедрение современных 
информационных технологий и систем с соответствующим регламентированием 
доступа и правовой защиты информационных ресурсов учета и контроля. 
Аргументировано, что необходимость усиления контроля вообще и финансового в 
частности обусловлена также тем, что отечественная экономика развивается в 
условиях постоянного дефицита финансовых ресурсов, роста государственного долга, 
поэтому эффективное управление и их использование невозможно без 
соответствующего контроля. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, социально 
ориентированная рыночная экономика, государственный бюджет, расходы бюджета, 
бюджетные программы, бюджетное планирование, финансовый аудит, управление 
финансовыми ресурсами, экономические законы, аудит эффективности, экономи-
ческие интересы, единая система государственного финансового контроля, 
методологическое и организационное обеспечение, аудит финансовой отчетности, 
внешний аудит, публичные финансы, Счетная палата. 
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historic milestones of financial control types of social production and stages of economic 
development. At the same time, the state financial control as a form of financial relations in 
Ukraine is quite young and not fully formed. It was found that the formation of this type now 
control characterized by features harmonization and generalization of the world’s leading 
experience in financial control and its application in Ukraine with specific regulatory , 
information , personnel and methodological support. 

Proved and proved the need to recognize in law the status of the supreme body of 
financial control by the Accounting Chamber of Ukraine granted a substantial expansion of 
its powers and functions and guarantee full independence, which must necessarily be out of 
branches and be accountable to the public and Parliament of Ukraine, and giving Supreme 
Audit Institution for the purposes of the control of the law of administrative sanctions and 
protect the interests of the state.  

Improved concept of a unified system of state financial control, which should be both 
scientific and political document, which should show the theoretical and methodological 
principles of control, requirements to legislation, public policy in the field of financial 
control. The necessity of bringing state financial control and audit use of public funds to 
international standards of financial control , which will allow improved manageability 
budget processes at national and regional levels. 

A development exercise independent external executive control (led by supreme body 
of state financial control Ukraine) by improving legislation in this respect, the overcoming of 
conflicts with the executive branch through public discussions, public explanation of the role 
and functions of the Supreme Audit Institution and its territorial units will contribute to the 
successful development of the national economy, renewal of regulatory authority in society. 

The efficiency of the Supreme Audit Institution proposed to amend the current 
legislation. What will be harder outlined its legal powers, the more he will get opportunities 
to state compensation for damages eliminate detected violations in budget and finance, the 
prosecution of officials guilty of mismanagement and violation of the law. An important 
factor in improving public financial control at all levels of the budget system, improving 
efficiency and quality control measures should be the construction and operation of a unified 
system of state financial control. 

Proved that the establishment of new methodological and organizational principles of 
financial control will contribute to the widespread introduction of modern information 
technologies and systems with the appropriate legal regulation of access to and protection of 
information resources Accounting and Control. Argued that the need to strengthen financial 
controls in general and in particular conditioned by the fact that the domestic economy is 
under constant shortage of financial resources , the growth of public debt , so the effective 
management and use of the latter is not possible without adequate control. 

Keywords: State Financial Control, socially oriented market economy, state budget 
expenditures, budget programs, budget planning, financial audit, financial management, 
economic laws, performance audit, economic interests, the state financial control, 
methodological and organizational support, audit of financial statements, external audit, 
public finance, the Accounting Chamber. 


