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та з’ясувати причини відхилень від встановлених по-
казників. Отже, їх досягнення реалізується шляхом 
формування ефективного аналітичного забезпечення 
управління видами діяльності, що генерують грошо-
ві потоки банку. 

В управлінні комерційною, торговою діяльністю 
та діяльністю з управління активами та пасивами, 
що формують пріоритетні напрями грошових пото-
ків банку, основним завданням є досягнення найви-
щої прибутковості з дотриманням необхідного рівня 
ліквідності й допустимого рівня ризиків. Це завдання 
можна реалізувати тільки на основі системного аналі-
зу за визначеними напрямами і цілеспрямованих дій 
з формування відповідної структури активів та паси-
вів, узгодженої за строками залучення та розміщення 
коштів, видами валют та процентних ставок тощо.
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Постановка проблеми. В умовах ринкового серед-
овища на шляху до європейської інтеграції зростає 
роль державного фінансового контролю, метою яко-
го є забезпечення стабільності соціально-економіч-

ної політики, запобігання фінансовим порушенням 
і неефективному використанню державних коштів. 
Особливого значення фінансовий контроль набуває в 
посткризовий період. Адже в державі допускаються 
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значні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, 
причинами яких є недотримання нормативно-право-
вих актів, неурегульованість, а нерідко і суперечли-
вість чинної законодавчої бази у сфері державного 
фінансового контролю.

Нині в Україні функціонує значна кількість 
державних органів і служб, які тією чи іншою мі-
рою здійснюють державний фінансовий контроль. 
Суб’єкти або органи фінансового контролю – це но-
сії контрольних функцій щодо об’єкта контролю. За 
відсутності чіткої концепції та нормативно-правово-
го поля у сфері державного фінансового контролю 
з ними, як правило, пов’язують Рахункову палату 
України, Міністерство фінансів України, Державну 
фінансову інспекцію України, Державну казначей-
ську службу України, Державну фіскальну службу 
України, Національний банк України тощо.

Все це породжує проблеми і суперечності в орга-
нізації фінансового контролю. Саме правильна орга-
нізація державного фінансового контролю потребує 
нових підходів та реформування, процес якого роз-
почався в Україні, що і потребує нових наукових до-
сліджень.

Cлід додати, що створення органів фінансово-
го контролю в Україні здійснювалося без Концепції 
державного фінансового контролю та Закону Украї-
ни «Про систему державного фінансового контрою в 
Україні», в яких слід чітко вказати інститути, що за-
безпечують ефективну діяльність державного фінан-
сового контролю, їх повноваження, форми взаємодії 
при його здійсненні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кіль-
кість наукових праць, які стосуються обраної про-
блеми, свідчить про постійно зростаючий інтерес 
науковців і практиків до проблем організації держав-
ного фінансового контролю. Теоретичні та методичні 
засади організації фінансового контролю висвітлені у 
працях науковців і практиків В.Д. Андрєєва, І.А. Бє-
лобжецького, М.Т. Білухи, Є.В. Калюги, П.В. Мель-
ника, О.М. Петрука, Н.Г. Виговської, І.С. Микитю-
ка, М.В. Романів, І.Б. Стефанюка.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
оптимізації напрямів ефективної організації держав-
ного фінансового контролю та координації взаємодії 
контролюючих органів за рухом бюджетних коштів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
нам відомо, основною метою державного фінансового 
контролю є забезпечення дотримання прин-
ципів законності, доцільності та ефектив-
ності розпорядчих і виконавчих дій з управ-
ління державними фінансовими ресурсами, 
матеріальними цінностями і нематеріальни-
ми об’єктами, їх збереження та збільшення 
для виконання функцій держави.

Так, перевірка дотримання законів та 
інших нормативно-правових актів фінан-
сово-господарського характеру, тобто за-
конності, дає змогу підтримувати стійкість 
бюджетних процесів і стабільність держав-
ного фінансового устрою, вчасно виявляти 
відхилення від заданих законодавчо пра-
вил і процедур, а також вносити в них не-
обхідні доповнення.

Доцільність – категорія, яка охоплює 
не тільки характеристику цільового вико-
ристання державних коштів і придбаного 
за рахунок цих коштів майна, а й відпо-
відність встановленим цілям, програмам, 
пріоритетам.
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Рис. 1. Позиціонування державного зовнішнього і 
внутрішнього фінансового контролю

Складено автором на основі [6]

3 огляду на ефективність, перевіряється не лише 
економне й оптимальне управління і використання 
державних фінансових коштів та іншого майна, запо-
бігання втратам, а й виконання державних програм з 
найменшими витратами і найбільшим ефектом.

Оптимізація організаційної структури управлін-
ня державними фінансами визначається чисельністю 
апарату, його структурою, розподілом обов’язків між 
відповідними державними органами та їхньою вза-
ємодією, а також аналізуються процедури, стиль і 
методи роботи органів виконавчої влади.

Запорукою ефективного функціонування системи 
фінансового контролю, злагодженої роботи її органів 
є чітке законодавче регламентування та розмежуван-
ня повноважень між ними. Чітко визначені законо-
давчою базою права, обов’язки та відповідальність 
контролюючих органів дають змогу уникнути бага-
тьох проблем, сприяють належній роботі владного 
органу.

Що ж стосується організації державного фінан-
сового контролю, то критеріями віднесення суб’єкта 
контролю до суб’єктів державного фінансового 
контролю науковці пропонують визнати такі: при-
належність суб’єкта фінансового контролю до орга-
ну державної влади або державного управління; на-
ділення посадових та/або службових осіб суб’єкта 
фінансового контролю державно-владними повнова-
женнями; наявність права здійснювати контроль у 
будь-якій формі власної діяльності чи діяльності ін-
ших суб’єктів фінансово-економічного регулювання 
в частині обліку, руху, формування й використання 
фінансових ресурсів держави [6, c. 37].

Погоджуючись з названими критеріями, мож-
на сказати, що суб’єктами державного фінансового 
контролю є всі органи державної влади й держав-
ного управління, котрі, відповідно до врегульованих 
правових норм, здійснюють моніторинг та інші фор-
ми контролю власної діяльності чи діяльності інших 
суб’єктів фінансово-економічного регулювання у час-
тині обліку, руху, формування й використання фі-
нансових ресурсів держави та видають за результа-
тами контрольної діяльності державні акти або акти 
державного управління.

У системі державного фінансового контролю ви-
діляють суб’єктів централізованого (урядового) й де-
централізованого (відомчого) фінансового контролю. 
Втім, у обох випадках ідеться про суб’єктів держав-
ного фінансового контролю, які утримуються за ра-
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хунок коштів державного бюджету або державних 
цільових фондів. Якщо суб’єкт фінансового контр-
олю утримується за рахунок інших джерел (коштів 
місцевих бюджетів, підприємств державного сектору 
економіки тощо), то він не є суб’єктом державного 
фінансового контролю. У цьому випадку мову слід 
вести про суб’єкта муніципального, господарсько-
го чи громадського фінансового контролю або про 
суб’єкта контролінгу.

На рисунку 1 показано основні типи суб’єктів, 
що переважно здійснюють зовнішній і внутрішній 
державний фінансовий контроль (ДФК): зовнішній –  
парламент, уряд, відомства, вищий орган фінансово-
го контролю (ВОФК); внутрішній – посадовці об’єкта 
контролю, його контрольно-ревізійний підрозділ 
(КРП) та/або підрозділ внутрішнього фінансового ау-
диту (ВФА).

Потрібно зауважити, що у суб’єкта контролю мо-
жуть одночасно проявлятися й ці два види контр-
олю: 1) зовнішній, коли контрольні дії спрямовані 
ним на об’єкти контролю ззовні власної системи; 2) 
внутрішній, коли контрольні дії спрямовані ним на 
власні підрозділи чи підпорядковані об’єкти контр-
олю.

На всіх етапах становлення державного фінансо-
вого контролю на місцевому рівні статус і повнова-
ження його суб’єктів тісно пов’язані з правом, тобто 
діяльність контролюючих органів має регламентува-
тися законодавчими актами. Вважаємо за необхід-
не ще раз зауважити, що в Україні відсутній закон 
про систему фінансового контролю, який визначав 
би єдине поняття суб’єктів, об’єктів та норми контр-
олю, а також розподіляв би функції та повноваження 
між суб’єктами державного фінансового контролю, 
регулював взаємовідносини між ними. Це викликає 
певні труднощі, на яких вважаємо за необхідне зу-
пинитися окремо.

З метою забезпечення поглибленого аналізу 
контрольних повноважень основних суб’єктів дер-
жавного фінансового контролю розглянемо їх струк-
туру та завдання.

У здійсненні фінансового контролю задіяна ціла 
система органів, наділених відповідною компетенці-
єю (їх формування в Україні ще не завершене). Кла-
сифікують ці органи за такими ознаками:

1) рівнем: загальнодержавні: Верховна Рада Укра-
їни; Президент України; Кабінет Міністрів України; 
органи місцевого самоврядування;

2) за інститутами: податкові; контрольно-ревізій-
ні; інспекційні; органи державного казначейства; фі-
нансово-кредитні установи тощо.

3) компетенцією: загальної компетенції (для яких 
здійснення фінансового контролю не є основною ді-
яльністю); спеціальної компетенції (спеціально ство-
рені для діяльності у сфері фінансового контролю) 
[8, c. 146].

Практично основний об’єм роботи (ревізії, пере-
вірки, експертизи, заключення) покладаються саме 
на спеціалізовані органи і підрозділи Державної фі-
нансової інспекції України.

Загалом, аналізуючи структуру і завдання орга-
нів державного фінансового контролю в Україні, ми 
дійшли таких висновків:

а) до повноважень Рахункової палати України як 
вищого органу державного фінансового контролю в 
майбутньому належить здійснення контролю за: ви-
користанням коштів Державного бюджету України; 
утворенням, обслуговуванням і погашенням держав-
ного боргу України; ефективністю використання та 
управління коштами Державного бюджету України; 

використанням бюджетних коштів у частині фінан-
сування повноважень місцевих державних адміні-
страцій та делегованих місцевому самоврядуванню 
повноважень органів виконавчої влади по доходах і 
видатках [2, с. 365]. Незважаючи на те, що Рахун-
ковій палаті відведено важливе місце у системі дер-
жавного фінансового контролю, її повноваження на 
місцевому рівні є досить обмеженими. Відповідно до 
чинного законодавства, цей орган державного фінан-
сового контролю наділений правами щодо здійснення 
контролю тільки використання коштів державного 
бюджету. Тому Рахункова палата має право контр-
олювати місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування лише у разі, якщо вони 
отримують, перераховують, витрачають кошти дер-
жавного бюджету чи використовують або здійснюють 
управління об’єктами права державної власності. 
Тому ми можемо трактувати, що йдеться про повно-
важення Рахункової палати здійснювати державний 
фінансовий контроль зовнішніх бюджетних потоків, 
зокрема щодо використання коштів Державного бю-
джету України;

б) місце Президента України у здійсненні фінан-
сового контролю визначається його статусом глави 
держави. Так, Президент має право вето щодо при-
йнятих Верховною Радою законів із поверненням 
їх на повторний розгляд. У здійсненні контрольних 
повноважень Президент спирається на створені ним 
консультативні й інші допоміжні органи і служби. 
Кабінет Міністрів України, будучи вищим органом 
виконавчої влади, повсякденно керує державними 
фінансами і паралельно здійснює загальний фінан-
совий контроль, розробляє і здійснює загальнодер-
жавні програми економічного, науково-технічного, 
соціального і культурного розвитку країни; розро-
бляє проект закону про Державний бюджет України 
і забезпечує його виконання після затвердження, на-
правляє у Верховну Раду звіт про виконання держ-
бюджету; здійснює і координує роботу міністерств, 
інших органів виконавчої влади; забезпечує прове-
дення фінансової, цінової, інвестиційної і податкової 
політики [8, c. 146].

в) основним завданням Міністерства фінансів 
України є забезпечення проведення єдиної фінансо-
вої, бюджетної, податкової політики держави. Для 
виконання цих стратегічних завдань воно наділене 
певними контрольними повноваженнями. Незва-
жаючи на те, що Міністерство фінансів реалізовує 
контрольні функції здебільшого у сфері державних 
фінансів, частина їх перебуває у площині місцевих 
фінансів. Щодо місцевих бюджетів, фінансові органи 
мають право здійснювати контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства на кожній зі стадій бю-
джетного процесу. У системі Міністерства фінансів 
діють такі спеціальні контрольні служби, як Дер-
жавна казначейська служба і Державна фінансова 
інспекція;

г) головним завданням Державної фінансової ін-
спекції України (до 2011 року – Державної контр-
ольно-ревізійної служби України) є здійснення 
державного фінансового контролю за формуван-
ням, використанням і збереженням державних фі-
нансових ресурсів, необоротних та інших активів, 
правильністю визначення потреби у бюджетних 
коштах та взяття зобов’язань, ефективним вико-
ристанням коштів і майна, станом і достовірніс-
тю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в 
міністерствах та інших органах виконавчої влади, 
в державних фондах, у бюджетних установах і у 
суб’єктів господарювання державного сектору еко-



158 Серія Економічні науки

Випуск 9. Частина 2. 2014

номіки, а також на підприємствах і в організаціях, 
які отримують (отримували в період, який переві-
ряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та держав-
них фондів або використовують (використовували 
у періоді, який перевіряється) державне чи ко-
мунальне майно, виконанням місцевих бюджетів, 
станом внутрішнього контролю та внутрішнього 
аудиту у розпорядників бюджетних коштів, а та-
кож розроблення пропозицій щодо усунення вияв-
лених недоліків і порушень та запобіганням їм у 
подальшому. Таким чином, органи Держфінінспек-
ції здійснюють державний фінансовий контроль за 
всіма видами бюджетних потоків [5];

д) згідно з діючими нормативно-правовими акта-
ми, Державна фіскальна служба України (Державна 
податкова служба та Державна митна служба Украї-
ни) мають право стягувати до бюджету податки, збо-
ри, митні платежі та інші надходження. Державна 
фіскальна служба та її територіальні органи забез-
печують регулярне надходження коштів у держав-
ні фонди фінансових ресурсів; контроль за повно-
тою надходжень до бюджетів та державних цільових 
фондів; забезпечує контроль за дотриманням під-
приємствами, установами і організаціями усіх форм 
власності митного законодавства, здійснює контроль 
за сплатою ввізного та вивізного мита, акцизного по-
датку, податку на додану вартість, інших податків і 
зборів, які відповідно до законів справляються при 
ввезенні або вивезені товарів і предметів з митної 
території України, тобто здійснює поточний держав-
ний фінансовий контроль за вхідними бюджетними 
потоками на місцевому рівні;

е) законом України «Про місцеві державні ад-
міністрації» (ст. 16, п. 2) передбачено, що місцеві 
державні адміністрації здійснюють на відповідних 
територіях державний контроль за станом фінан-
сової дисципліни, обліку та звітності, виконанням 
державних контрактів. При цьому місцеві держав-
ні адміністрації як головні розпорядники коштів 

бюджету згідно зі ст. 22, 26 Бюджетного кодексу 
України несуть відповідальність за організацію і 
стан внутрішнього фінансового контролю як у від-
повідних державних адміністраціях, так і у підві-
домчих установа;

є) органи виконавчої влади забезпечують контр-
оль за використанням коштів відповідних бюджетів 
органами місцевого самоврядування з питань здій-
снення ними повноважень органів виконавчої влади, 
виконують інші повноваження, передбачені законо-
давством [4, c. 215].

Проаналізувавши структуру і завдання органів 
державного фінансового контролю бюджетних ко-
штів, можна розмежувати їх контрольну діяльність 
(рис. 2). 

Отже, проведений аналіз існуючих завдань і по-
вноважень суб’єктів державного фінансового контр-
олю за рухом бюджетних коштів як на загально-
державному так і на місцевому рівні дає підстави 
стверджувати, що необхідність впровадження дер-
жавного фінансового контролю перш за все поясню-
ється тим, що на сьогодні не досить чітко визначено 
місце і роль кожного контролюючого органу та від-
сутнє чітке розмежування сфер їх діяльності.

Також важливий крок на шляху реформування 
організації державного фінансового контролю здій-
снює Державна фінансова інспекція України. Від-
повідно до Бюджетного кодексу України, Кодексу 
етики внутрішніх аудиторів, Концепції розвитку 
системи управління державними фінансами, Кон-
цепції розвитку державного внутрішнього контролю, 
Методичних рекомендацій з організації внутрішньо-
го контролю та іншими нормативно-правовими ак-
тами визначила пріоритетні напрями діяльності та 
реформування, а саме [6]:

• розробка (з внутрішнього контролю та методо-
логії) внутрішнього аудиту;

• реалізація заходів щодо запровадження Євро-
пейської моделі Державного внутрішнього фінансо-

вого контролю в Україні (проведення на-
вчань, пілотних проектів, організація та 
участь у засіданнях круглих столів, бри-
фінгів, конференцій і консультацій та ін-
ших подібних заходів);

• підтримка проведення організаційно-
структурних змін щодо утворення підроз-
ділів внутрішнього аудиту; регулювання 
стану внутрішнього аудиту в системі цен-
тральних органів виконавчої влади.

Таким чином, система державного фі-
нансового контролю повинна бути цілісною 
виключно тому, що вона має будуватися на 
єдиних принципах, на єдиних нормах та 
нормативах функціонування й розв’язання 
поставлених завдань з чітким визначен-
ням органів контролю та розподіленням їх 
функцій і повноважень. Така система не 
повинна мати багаторівневої підпорядкова-
ності та ієрархічної замкнутості. Кожен ор-
ган має вирішувати свої конкретні завдан-
ня, повинен мати свої об’єкти перевірок та 
діяти за єдиними методологічними і органі-
заційними принципами.

Одночасно створення системи держав-
ного фінансового контролю повинно бути 
спрямоване на координацію діяльності усіх 
контролюючих органів із забезпеченням 
їх незалежності. Вкрай важливо методо-
логічно обґрунтовано розмежувати, тобто 
виключити дублювання основних функцій 
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контрольних та казначейських органів, Рахункової 
палати і ревізійних органів головних розпорядників 
бюджетних коштів при здійсненні контролю за за-
конністю формування та використання бюджетних 
ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити висновок, що в умо-
вах трансформаційних процесів в економіці Укра-
їни зросла роль державного фінансового контролю, 
який є реалізатором ефективного використання фі-
нансових ресурсів, майна бюджетними установа-
ми та відомствами та господарськими суб’єктами. 
У системі державного фінансового контролю Украї-
ни відбуваються системні зміни. Реорганізовано Го-
ловне контрольно-ревізійне управління у Державну 
фінансову інспекцію України, реформується систе-
ма внутрішнього фінансового контролю в Україні, 
запроваджуються пілотні проекти Європейської мо-
делі Державного внутрішнього фінансового контр-
олю, зокрема шляхом створення підрозділів вну-
трішнього аудиту.

Проте процес реформування, запровадження 
нових підходів здійснюється непослідовно, тому 
що деякі норми і правила державного фінансово-
го контролю не сумісні з принципом незалежності 
його установ. Вимоги, які з’явилися щодо обмежен-
ня властивостей, звужують можливості впливу його 
органів на підвищення звітності, результативності, 
прозорості державного управління. Існує низка не-
доліків у діяльності органів ДФК: відсутні державні 
стандарти контролю, немає єдиної методології, пра-
ва його органів не взаємопов’язані, взаємодія не ре-
гламентована. Законодавчо не передбачені санкції до 
керівників об’єктів контролю, які не приймають на-
лежних заходів із усунення виявлених порушень і 
їх причин.

У цілому сучасний стан установ контролю харак-
теризується тим, що формування системи ДФК, яка 
б відповідала вимогам економічного розвитку і дер-
жавного устрою країни, ще не завершено. Немає до-
статньої правової бази контролю. Контролем держави 
охоплено не всі належні їй засоби, особливо в частині 
їх використання. Організація контролю характери-
зується неупорядкованістю, дублюванням ревізій і 
перевірок. У таких умовах органи ДФК перестають 
бути дієвим інструментом боротьби з корупцією.
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