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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. У сучасних умовах розбудови правової держави та 

розвитку демократичного суспільства, проведення реформ і реалізації курсу на 
європейську інтеграцію національної економіки особливого значення набуває 
реформування засад державного фінансового контролю, а також узгодження 
норм адміністративного й фінансового права, пов’язаних із його організацією 
та здійсненням, з вимогами Європейського Союзу. 

Державний фінансовий контроль здійснюється спеціальними державними 
органами з метою забезпечення законності у відповідній сфері відносин, 
попередження фінансових правопорушень, зміцнення фінансової дисципліни 
під час формування, розподілу й використання державних фінансових ресурсів. 
Роль державного фінансового контролю постійно зростає, оскільки він є 
важливим засобом адміністративно-правового регулювання економічних, 
політичних і соціальних процесів в Україні, адже це не лише гарантія 
прозорості й відкритості діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, а й потужний механізм забезпечення фінансової стабільності 
та безпеки України загалом. Особливої значущості набуває державний 
фінансовий контроль у сфері публічного адміністрування, оскільки від 
ефективності його здійснення залежить успішний розвиток державної 
економіки. 

Однак сьогодні система державного фінансового контролю не виконує 
повною мірою свої завдання й функції. Це пояснюється наявністю невирішених 
проблем у відповідній сфері відносин, серед яких основними є відсутність 
систематизованої та досконалої нормативно-правової бази, недоліки в ній і 
прогалини (зокрема, невизначеність правового поля діяльності державних 
контролюючих органів, дублювання їхніх функцій і повноважень, відсутність їх 
узгодженої взаємодії, брак методології для проведення органами державного 
фінансового контролю різних його форм тощо), а також зростання кількості 
фінансових правопорушень, удосконалення схем фінансових злочинів. 
Перелічені негативні явища суттєво впливають на становлення й розвиток 
ефективної та дієвої системи вітчизняного державного фінансового контролю. 

Відповідно до публічного звіту Державної аудиторської служби України, 
оприлюдненого у 2019 р. на її офіційному сайті, загалом за результатами 
діяльності органів державного фінансового контролю у 2018 р. проведено 
контроль щодо 1072,4 млрд гривень фінансових і матеріальних ресурсів 
держави (для порівняння: у 2017 р. – 888,3 млрд гривень); виявлено втрат 
фінансових та матеріальних ресурсів на суму 2,6 млрд гривень, з яких 
відшкодовано майже 1,0 млрд гривень (у 2017 р. – 8,2 млрд гривень, з яких 
відшкодовано 0,8 млрд гривень); установлено факти неефективного 
використання коштів і майна на 15,5 млрд гривень (у 2017 р. – на 5,3 млрд 
гривень); попереджено порушення й недоліки на 21,8 млрд гривень (у 2017 р. – 
на 18,4 млрд гривень). У зв’язку із цим актуальності набуває питання 
розроблення наукових основ щодо комплексного розв’язання окреслених 
проблем державного фінансового контролю за рухом публічних фінансових 
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ресурсів та управлінської діяльності держави в цій сфері шляхом вжиття на 
державному рівні заходів, що спрямовані на реформування та підвищення 
ефективності державного фінансового контролю в аспекті адміністративно-
правового регулювання. Це сприятиме зміцненню фінансово-бюджетної 
дисципліни, мінімізації зловживань у сфері використання публічних 
фінансових ресурсів, удосконаленню управління державними ресурсами та 
забезпеченню розвитку нормативно-правової бази стосовно функціонування 
органів, які здійснюють державний фінансовий контроль. 

Фундаментальною та основоположною базою дослідження стали праці 
таких відомих вітчизняних і зарубіжних учених-адміністративістів, 
фінансистів, економістів, як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, М.Ф. Базась, 
С.В. Бардаш, А.І. Берлач, Ю.П. Битяк, І.Г. Благун, О.Ю. Бурдонова, 
В.В. Бурцев, Ф.Ф. Бутинець, О.Д. Василик, Л.В. Виговська, Н.С. Вітвицька, 
Л.К. Воронова, В.М. Гаращук, П.К. Германчук, О.Н. Горбунова, О.Ю. Грачева, 
Н.Г. Гуцаленко, В.А. Дерій, Л.В. Дікань, В.П. Дудко, Є.В. Калюга, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, М.М. Коцупатрий, М.П. Кучерявенко, 
Л.В. Лисяк, В.Ф. Максімова, С.О. Ніщимна, О.П. Орлюк, В.Ф. Піхоцький, 
Т.А. Плугатар, Д.В. Приймаченко, Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюк,  
А.В. Хмельков, О.А. Шевчук та інші. Дисертаційне дослідження виконано в 
контексті підходу до адміністративно-правового забезпечення протидії тінізації 
економіки, сформульованого О.В. Тильчик (2018 р.). 

Загальнотеоретичним аспектам у сфері державного фінансового контролю 
приділено значну увагу в таких дисертаційних та монографічних роботах: 
«Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади 
теорії та практики» В.Ф. Піхоцького (2015 р.), «Формування цілісної системи 
державного фінансового контролю в Україні» А.В. Хмелькова (2012 р.), 
«Державний фінансовий контроль в Україні (теорія та практика)» М.І. Шутова 
(2004 р.), «Правові проблеми фінансового контролю в Україні» Л.А. Савченко 
(2002 р.), «Організація і здійснення державного контролю в Україні (фінансово-
економічні аспекти)» Г.В. Дмитренка (2011 р.) тощо. Проте, незважаючи на 
значний внесок учених у цій сфері відносин і з урахуванням проведення 
реформ системи державного фінансового контролю в Україні, залишаються 
незавершеними окремі питання щодо наукового опрацювання особливостей 
організації та здійснення державного фінансового контролю, оскільки цій 
проблемі саме в контексті адміністративно-правового регулювання не було 
приділено досить уваги. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до Основних наукових напрямів та 
найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 
технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою 
Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179, та 
Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 
України на 2016–2020 рр., затвердженої постановою загальних зборів 
Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р. Робота 
відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки в Україні  
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на 2016–2020 рр., затвердженим постановою загальних зборів Національної 
академії правових наук України від 03 березня 2016 р. 

Крім того, тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до чинного 
законодавства, спрямованих на розвиток взаємодії органів публічної 
адміністрації з приватними особами, та має зв’язок із Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади» від 10 вересня 2014 р. Також вона має безпосереднє відношення до 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи 
державного фінансового контролю до 2020 р., схваленої Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р., Стратегії реформування 
системи управління державними фінансами на 2017–2020 рр., затвердженої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 р., і Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 
12 січня 2015 р. 

Мета та задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу наукових, 
науково-публіцистичних і нормативних джерел, у тому числі перспективного 
законодавства, визначити особливості адміністративно-правового регулювання 
державного фінансового контролю в Україні, а також сформулювати пропозиції 
щодо вдосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері та практики 
його застосування. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі 
необхідно вирішити такі основні завдання: 

− з’ясувати поняття державного фінансового контролю та 
охарактеризувати його специфічні ознаки; 

− визначити принципи організації та здійснення державного 
фінансового контролю; 

− висвітлити систему нормативно-правового регулювання у сфері 
державного фінансового контролю; 

− встановити структуру механізму державного фінансового контролю та 
розкрити особливості його реалізації; 

− з’ясувати зміст предмета й об’єктів державного фінансового 
контролю; 

− проаналізувати систему суб’єктів державного фінансового контролю, 
визначити поняття та охарактеризувати їхній правовий статус; 

− провести класифікацію державного фінансового контролю, 
охарактеризувати його форми й методи; 

− виявити проблеми нормативно-правового регулювання у сфері 
державного фінансового контролю, а також визначити пріоритетні напрями їх 
удосконалення. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають під час 
адміністративно-правового регулювання державного фінансового контролю в 
Україні. 

Предмет дослідження – адміністративно-правове регулювання державного 
фінансового контролю в Україні. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 

загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів, пізнавальний потенціал 
яких спрямовано на досягнення мети дослідження. Діалектичний метод 
наукового пізнання уявлень про адміністративно-правове регулювання 
державного фінансового контролю в Україні дав змогу комплексно розглянути 
цей феномен у його розвитку та зв’язку з низкою суміжних понять в 
адміністративному й фінансовому праві, а також виявити усталені напрями й 
закономірності механізму його реалізації. За допомогою формальної логіки 
(аналізу й синтезу, індукції та дедукції, узагальнення, абстрагування тощо) 
з’ясовано сутність державного фінансового контролю. Логіко-семантичний 
метод застосовано для формулювання відповідних дефініційних конструкцій 
щодо поняття державного фінансового контролю, суб’єктів, які його 
здійснюють, об’єктів та предмета відповідного контролю (підрозділи 1.1, 2.1, 
2.2). У межах системного підходу використано системно-структурний метод 
для з’ясування видів, форм і методів державного фінансового контролю, 
принципів його організації та здійснення (підрозділи 1.3, 2.3). Також 
структурно-функціональний метод застосовано для з’ясування особливостей 
адміністративно-правового регулювання у сфері державного фінансового 
контролю. Аналітичний метод становив підґрунтя для вивчення правових засад 
щодо регулювання державного фінансового контролю та аналізу проблем і 
недоліків нормативно-правового регулювання у відповідній сфері відносин 
(підрозділ 1.3, розділ 3). Метод моделювання використано в дослідженні під 
час формулювання пропозицій з удосконалення законодавства, яке закріплює 
основні засади організації та здійснення державного фінансового контролю, 
герменевтичний і формально-догматичний методи – для інтерпретації думок 
учених та положень законодавчих актів. 

Нормативну основу роботи становить чинне вітчизняне законодавство, 
зокрема Конституція України, законодавчі акти України, у тому числі 
кодифіковані, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та 
Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 
влади, а також перспективне законодавство – проєкти законів у сфері 
державного фінансового контролю. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені на сайті 
Державної аудиторської служби України, правова публіцистика, довідкові 
видання, статистичні матеріали органів публічної влади тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
комплексним монографічним дослідженням, присвяченим адміністративно-
правовому регулюванню державного фінансового контролю в Україні. 
Результатом дослідження є низка нових наукових положень, висновків і 
пропозицій, зокрема: 

уперше: 
− сформульовано особливі ознаки державного фінансового контролю, а 

саме: а) реалізується у специфічній сфері – публічно-правовій; б) здійснюється 
спеціальними суб’єктами – учасниками публічних правовідносин, наділеними 
владними повноваженнями; в) проводиться щодо специфічного предмета й 
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об’єктів; г) відбувається з метою забезпечення ефективного та раціонального 
управління публічними фінансовими ресурсами; ґ) регламентується 
спеціальними імперативними нормами права; 

− визначено поняття державного фінансового контролю як 
регламентованої спеціальними нормами права публічної діяльності, 
здійснюваної органами публічного адміністрування, у тому числі 
спеціалізованими державними органами фінансового контролю, що спрямована 
на забезпечення законності, раціональності, ефективності управління 
(формування, розподілу, використання, розпорядження) публічними 
фінансовими ресурсами з метою виявлення, усунення фінансових 
правопорушень і запобігання їм у найбільш дієвий спосіб; 

− внесено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового 
регулювання державного фінансового контролю в Україні за рахунок 
модернізації, оновлення національного законодавства в цій сфері у двох 
пріоритетних напрямах – загальному і спеціальному; 

удосконалено: 
− наукові положення щодо визначення принципів державного 

фінансового контролю. Зокрема, запропоновано авторську умовну систему 
принципів державного фінансового контролю, яка складається з універсальних 
(верховенство права, законність, гласність, об’єктивність, незалежність, 
системність, ефективність) і специфічних (моральні й етичні принципи, 
компетентність, професіоналізм, відповідальність, непідкупність суб’єктів 
контролю, узгодженість дій різних контролюючих органів) принципів, 
застосування яких дасть змогу забезпечити належний рівень управління 
публічними фінансовими ресурсами; 

– визначення поняття суб’єктів державного фінансового контролю та їх 
правового статусу, видів, форм і методів діяльності органів державного 
фінансового контролю, у результаті чого сформульовано уявлення про систему 
відповідних органів, яка складається з двох підсистем – органів загального та 
спеціалізованого контролю; з’ясовано роль кожної з них і зміст зв’язків між 
ними, а також запропоновано шляхи покращення їх структури та діяльності; 

– теоретичні положення про класифікацію державного фінансового 
контролю. Зокрема, наведено велику кількість можливих розподілів 
державного фінансового контролю на види із застосуванням таких критеріїв, як 
сфера фінансової діяльності, організація здійснення, особливий суб’єктний 
склад органів контролю, специфіка предмета й об’єктів контролю, специфічний 
арсенал форм і методів його здійснення, час проведення тощо; 

набули подальшого розвитку: 
− загальні правові положення, які стосуються елементів механізму 

адміністративно-правового регулювання державного фінансового контролю 
(предмета, об’єктів, методів), перелік яких визначено відповідно до нормативно 
закріплених заходів та спеціальних нормативно-правових актів, які 
систематизовано й узагальнено; 
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− теоретичні положення про необхідність створення єдиної, цілісної 

системи державного фінансового контролю. Також проаналізовано 
перспективне законодавство у відповідній сфері, у результаті чого зроблено 
висновок про можливість використання позитивних напрацювань проектного 
законодавства щодо диференціювання зовнішнього та внутрішнього 
державного фінансового контролю із закріпленням на нормативному рівні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані в таких напрямах: 

− науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 
досліджень питань адміністративно-правового регулювання державного 
фінансового контролю; 

− правотворчості – для узгодження нормативно-правових актів, що 
містять положення щодо функціонування державного фінансового контролю, а 
також для розроблення нових нормативно-правових актів із цього питання; 

− правозастосовній діяльності – під час виконання органами 
публічного адміністрування повноважень, пов’язаних з організацією та 
здійсненням державного фінансового контролю; 

− навчальному процесі – у викладанні здобувачам вищої освіти 
дисциплін «Адміністративне право», «Фінансове право», «Адміністративна 
реформа в Україні», а також для підготовки підрозділів підручників і 
навчальних посібників із відповідного навчального курсу. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на трьох науково-практичних 
конференціях: «Становлення громадянського суспільства в Україні: 
нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 2018 р.); «Актуальні проблеми 
вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 2018 р.); 
«Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 5 наукових 
статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 
дисциплін, у тому числі 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 
3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, 
які містять 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 227 сторінок, у тому числі основного 
тексту – 201 сторінка. Список використаних джерел налічує 266 найменувань. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 
науковими програмами, планами й темами, мету та завдання, об’єкт і предмет, 
методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 
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одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 
публікації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична правова характеристика державного 
фінансового контролю» складається з трьох підрозділів, у яких розкрито 
поняття та ознаки державного фінансового контрою, проаналізовано принципи 
його здійснення та визначено специфіку нормативно-правового регулювання у 
сфері державного фінансового контролю. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки державного фінансового контролю» 
на підставі узагальненого аналізу доктринальних, енциклопедичних і 
нормативних джерел встановлено етимологію категорії «державний фінансовий 
контроль». Зокрема, на основі словникової літератури досліджено значення 
поняття «контроль»; з урахуванням наукових позицій учених-
адміністративістів (наприклад, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, 
С.В. Ківалова, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, В.В. Галунька, С.Г. Стеценка 
та інших) проаналізовано поняття «державний контроль»; за допомогою 
фінансово-правових розвідок Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка, 
О.П. Гетманець, О.П. Орлюк, С.В. Сарани та інших авторів з’ясовано сутність 
фінансового контрою. Усе це вплинуло на формулювання авторського 
визначення поняття «державний фінансовий контроль». 

Виокремлено специфічний перелік ознак, притаманних державному 
фінансовому контролю, та розкрито їх сутність і зміст. Доведено необхідність 
закріплення легальної дефініції «державний фінансовий контроль» на рівні 
спеціального нормативно-правового акта. 

У підрозділі 1.2 «Принципи державного фінансового контролю» 
проаналізовано значення поняття «принципи державного фінансового 
контролю» та запропоновано його авторський варіант. Досліджено 
співвідношення зі схожими за змістом категоріями («засади», «положення», 
«основи», «ідеї» тощо), що допомогло відобразити різновекторність і 
масштабність принципів. Доведено, що принципи державного фінансового 
контролю розкривають внутрішні закономірності організації та здійснення 
контролю й водночас зумовлюють суворі вимоги, згідно з якими створюється 
та функціонує система фінансового контролю в системі публічного 
адміністрування. З урахуванням доктринальних і законодавчих положень 
запропоновано авторську умовну систему універсальних та специфічних 
принципів державного фінансового контролю, зосереджено увагу на їх 
характеристиці. 

З’ясовано, що організація й діяльність органів державного фінансового 
контролю базується на загальних принципах, що вироблені багаторічним 
міжнародним досвідом і викладені в Лімській декларації керівних принципів 
контролю Міжнародної організації вищих контрольних органів. Досліджено 
можливість застосування основних принципів діяльності Міжнародної 
організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та Європейської 
організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI), а також 
Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ). 
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У підрозділі 1.3 «Нормативно-правове регулювання державного 

фінансового контролю» зазначено, що нормативно-правове регулювання 
відносин у сфері контролю за публічними фінансовими ресурсами вносить 
організованість у діяльність органів державного фінансового контролю, 
визначає їхній статус, функції, повноваження, встановлює завдання, обсяги та 
зміст дій, що виникають під час організації та здійснення державного 
фінансового контролю. 

Зауважено, що нормативно-правове регулювання державного фінансового 
контролю в Україні забезпечується національним законодавством, тобто 
системою фінансово-правових норм, які містяться в нормативно-правових 
актах, що розроблені й затверджені державою, а саме в Конституції України, 
кодексах, законах, підзаконних актах, стандартах і методичних рекомендаціях з 
організації та здійснення державного фінансового контролю, а також нормами 
міжнародного права, що визнані Україною. 

Обґрунтовано, що вітчизняній системі нормативно-правового регулювання 
державного фінансового контролю притаманний складний ієрархічний 
характер, відповідно до якого фінансово-правові відносини нижчого рівня 
визначаються вимогами законодавчих норм вищого рівня, а дія фінансово-
правових норм загального характеру має перевагу над дією фінансово-правових 
норм тимчасового (або локального) характеру. 

Розділ 2 «Особливості реалізації механізму державного фінансового 
контролю в Україні» складається з трьох підрозділів, у яких досліджено 
поняття та складові елементи механізму державного фінансового контролю, 
проаналізовано предмет та об’єкти державного фінансового контролю, 
визначено систему суб’єктів державного фінансового контролю і їхній 
правовий статус, проведено класифікацію державного фінансового контролю, 
виокремлено його форми й методи. 

У підрозділі 2.1 «Предмет та об’єкти державного фінансового контролю» 
доведено, що чітка правова регламентація предмета та об’єкта державного 
фінансового контролю як публічної діяльності, здійснюваної органами 
публічного адміністрування, сприяє визначенню її обсягу, критеріїв, характеру 
й сутності. Звернено увагу на відсутність офіційного визначення на рівні 
законодавства понять «предмет державного фінансового контролю», «об’єкти 
державного фінансового контролю». Немає одностайності в поглядах на це 
питання й серед науковців. Проте можна відстежити фіксацію предмета та 
об’єктів державного фінансового контролю в нормативно-правових актах, які 
регламентують окремі види та форми державного фінансового контролю. Саме 
тому з метою більш повного охоплення контрольними заходами об’єктів 
контролю, а також унеможливлення плутанини під час планування, організації 
та здійснення контрольних дій запропоновано закріпити особливості 
адміністративно-правового регулювання державного фінансового контролю в 
єдиному нормативно-правовому документі з детальним визначенням об’єктів і 
предмета державного фінансового контролю, що сприятиме усуненню наявних 
прогалин у чинному вітчизняному законодавстві. 
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Підрозділ 2.2 «Суб’єкти державного фінансового контролю та їхній 

правовий статус» спрямований на проведення правового аналізу системи 
суб’єктів державного фінансового контролю та їхнього правового статусу. 

Зазначено, що в нормативно-правових актах, навчальних і наукових 
джерелах відсутній чіткий перелік суб’єктів державного фінансового контролю. 
Зокрема, Закон України «Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 р. взагалі не містить 
визначення поняття «суб’єкт державного фінансового контролю», однак 
регламентує загальні положення щодо його правового статусу (права, 
обов’язки, відповідальність). 

Проаналізовано систему органів державного фінансового контролю з огляду 
на сукупність двох підсистем (органи загального державного контролю та 
органи спеціального фінансового контролю). З огляду на зміни у структурі 
державних контролюючих органів, що були здійснені у 2019 р., зазначено, що з 
метою захисту прав фізичних і юридичних осіб від фінансового шахрайства, а 
також задля розвитку в Україні системи законного розпорядження публічними 
фінансовими ресурсами Кабінет Міністрів України реорганізував Державну 
аудиторську службу України та створив на її базі Офіс фінансового контролю – 
центральний орган виконавчої влади (інспекцію), який реалізовуватиме 
державну політику у сфері державного фінансового контролю. 

Підрозділ 2.3 «Види державного фінансового контролю, форми й методи 
його здійснення» присвячений проведенню класифікації державного 
фінансового контролю, а також виокремленню його форм і методів. 

Акцентовано увагу на тому, що у спеціалізованих правових наукових 
джерелах наводяться численні критерії класифікації державного фінансового 
контролю, адже розподіл його на види за певними класифікаційними ознаками 
має вагоме значення як для теоретичного дослідження, так і для практичного 
використання. 

З урахуванням аналізу доктринальних джерел з’ясовано, що поняття форми 
пов’язане із зовнішньою характеристикою контролю, а поняття методу – з 
внутрішньою. Запропоновано авторський варіант вказаних дефініцій та 
переліку форм і методів державного фінансового контролю. Проаналізовано 
специфіку й сутність окремих форм і методів державного фінансового 
контролю, у тому числі на підставі норм вітчизняного законодавства. 

Розділ 3 «Проблеми нормативно-правового регулювання державного 
фінансового контролю в Україні та напрями його вдосконалення» 
присвячений виокремленню прогалин у нормативно-правовому регулюванні 
державного фінансового контролю в Україні, а також пошуку напрямів його 
вдосконалення. 

Автором висловлено твердження, що державний фінансовий контроль в 
Україні характеризується наявністю певних недоліків у фінансовій практиці, 
нецільовим і неефективним використанням бюджетних коштів, відсутністю 
належного законодавчого підґрунтя контрольно-фінансової діяльності, 
нормативного визначення змісту державного фінансового контролю, його мети, 
вимог до проведення, а також недосконалістю запроваджених форм і методів 
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контролю, що негативно впливає на стан державних фінансових ресурсів, 
уповільнює розвиток функції публічного адміністрування та, безумовно, 
потребує вдосконалення. 

Проаналізовано наукові позиції щодо необхідності прийняття Кодексу 
державного фінансового контролю України та зроблено висновок про 
недоцільність прийняття такого акта. Проведено правовий аналіз проєктного 
законодавства у сфері державного фінансового контролю. Водночас 
виокремлено прогалини у спеціальному Законі України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 р. 
Запропоновано розглядати процес удосконалення проблем нормативно-
правового регулювання державного фінансового контролю у двох пріоритетних 
напрямах – загальному та спеціальному. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукового завдання, що полягає у визначенні закономірностей становлення й 
розвитку наукових поглядів щодо особливостей адміністративно-правового 
регулювання державного фінансового контролю в Україні, а також у 
формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в 
зазначеній сфері відносин та практики його застосування. Основним завданням 
дослідження було обґрунтування відповідних теоретичних положень із 
формулюванням на цій основі практичних рекомендацій щодо подальших 
напрямів і перспектив розвитку адміністративно-правової теорії. Здобувачем 
сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, що спрямовані на 
вирішення зазначеного завдання. Основні з них такі: 

1. З’ясовано зміст поняття «державний фінансовий контроль» і визначено, 
що ним є регламентована спеціальними нормами права публічна діяльність, 
здійснювана органами публічного адміністрування, у тому числі 
спеціалізованими державними органами фінансового контролю, яка спрямована 
на забезпечення законності, раціональності, ефективності управління 
(формування, розподілу, використання, розпорядження) публічними 
фінансовими ресурсами з метою виявлення, усунення фінансових 
правопорушень та запобігання їм у найбільш дієвий спосіб. Визначено особливі 
ознаки державного фінансового контролю (щодо реалізації у специфічній сфері, 
здійснення спеціальними суб’єктами, наявності специфічного предмета й 
об’єктів, формулювання спеціальної мети, регламентації спеціальними 
імперативними нормами права). 

2. Узагальнено систему принципів державного фінансового контролю з 
поділом на універсальні та специфічні принципи, які можна вважати основою 
для закріплення в нормативно-правовій базі. До універсальних принципів 
віднесені верховенство права, законність, гласність, об’єктивність, 
незалежність, системність, ефективність. Натомість до специфічних принципів 
організації та здійснення державного фінансового контролю, тобто 
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безпосередньої діяльності контролюючих органів, що мають прикладний 
характер, належать моральні й етичні принципи, компетентність, 
професіоналізм, відповідальність, непідкупність суб’єктів контролю, 
узгодженість дій різних контролюючих органів. 

3. Висвітлено систему нормативно-правового регулювання державного 
фінансового контролю, якій притаманний складний ієрархічний характер і яка 
представлена в сукупності таких елементів: 1) Конституція України; 2) кодекси 
України; 3) закони України; 4) нормативно-правові акти Президента України та 
органів виконавчої влади; 5) підзаконні нормативно-правові акти, що 
регулюють відносини в окремій сфері діяльності органів державного 
фінансового контролю; 6) нормативно-правові акти місцевого значення у сфері 
державного фінансового контролю; 7) акти індивідуальної дії, які регулюють 
діяльність посадових осіб під час здійснення державного фінансового 
контролю. 

4. З’ясовано, що механізм державного фінансового контролю – це 
безперервний процес чіткого функціонування всіх суб’єктів державного 
фінансового контролю на підставі спеціальної нормативної-правової бази, що 
визначає єдину методику здійснення, завдання й функції з метою реалізації 
державної політки у сфері фінансових правовідносин. Структура механізму 
державного фінансового контролю являє собою сукупність взаємопов’язаних і 
взаємодіючих елементів, кожен із яких є окремим складним самостійним 
явищем, а саме: суб’єктів, об’єктів, предмета, спеціальних правових норм, що 
встановлюють повноваження суб’єктів державного фінансового контролю, 
принципів, методів, видів, форм контролю, порядку його здійснення, 
періодичності тощо. 

5. Визначено поняття предмета та об’єкта у сфері державного фінансового 
контролю. Так, предмет державного фінансового контролю – це визначені 
нормами спеціального законодавства публічні фінанси (фінансові вартісні 
показники щодо діяльності об’єктів), які підлягають контролю в частині 
формування, володіння, використання та відчуження публічних фінансових 
ресурсів. Своєю чергою об’єкти державного фінансового контролю – це 
передбачена законодавством фактична фінансова діяльність учасників 
фінансових правовідносин (щодо яких здійснюються контрольні заходи 
суб’єктами державного фінансового контролю виконавчої влади всіх рівнів, 
підприємства, установи, організації). 

6. З’ясовано, що суб’єкт державного фінансового контролю – це органи 
публічного адміністрування, у тому числі спеціалізовані державні органи 
фінансового контролю, органи місцевого самоврядування, установи та 
організації, їхні структурні підрозділи, які наділені контрольними 
повноваженнями, мають суб’єктивні права та виконують спеціальні юридичні 
обов’язки щодо управління (формування, розподілу, використання, 
розпорядження) публічними фінансовими ресурсами та несуть відповідальність 
встановленими нормами права. Правовий статус органів державного 
фінансового контролю – це регламентоване правовими нормами положення, 
зумовлене метою їх створення, що обґрунтоване завданнями й функціями цих 



12 
органів, сукупністю прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів державного 
фінансового контролю та забезпечує оптимальний вплив на підконтрольні 
об’єкти (повне і своєчасне встановлення фактів порушення норм фінансового й 
бюджетного законодавства України та їх усунення). 

Проаналізовано положення щодо єдиної системи органів державного 
фінансового контролю, яка повинна органічно поєднувати державний 
зовнішній і внутрішній контроль задля забезпечення координації діяльності 
всіх контролюючих органів. Обґрунтовано, що система органів державного 
фінансового контролю складається з двох підсистем. До першої належать 
органи загального державного контролю (Президент України, Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України), а до другої – органи спеціального 
фінансового контролю (Міністерство фінансів України, Рахункова палата, 
Державна аудиторська служба України, Державна казначейська служба 
України, Державна фіскальна служба України та інші органи спеціального 
фінансового контролю відповідно до компетенції). 

7. Запропоновано аналізувати специфіку державного фінансового контролю 
з урахуванням поділу його на види, а також із виокремленням форм і методів 
його здійснення. Так, вид державного фінансового контролю – це складова 
частина діючої системи державного фінансового контролю з властивим їй 
змістом, призначена для здійснення функцій контролю відповідно до 
визначених завдань; види формуються залежно від спільного критерію. 
Узагальнено, що відповідно до нормативних положень видами державного 
фінансового контролю є державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) і 
державний внутрішній фінансовий контроль (аудит). 

Форми державного фінансового контролю, що застосовуються на практиці, 
– це певні способи контрольних дій, обрані для досягнення цілей державного 
фінансового контролю. Форми державного фінансового контролю є загальними 
(фінансовий аудит, аудит ефективності) та спеціальними (аудит виконання 
бюджетних програм, аудит місцевих бюджетів, аудит державних (регіональних) 
цільових програм, аудит інвестиційних проєктів, аудит діяльності суб’єктів 
господарювання, аудит Пенсійного фонду України, фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, аудит 
використання інформаційних технологій). 

Методи державного фінансового контролю – це сукупність спеціальних 
конкретних прийомів, способів і засобів його здійснення для отримання 
теоретичного й практичного результату. Методами державного фінансового 
контролю є аудит, інспектування, ревізія, моніторинг закупівлі, перевірки 
закупівель, що проводяться документально або фактично. 

8. Виявлено проблеми нормативно-правового регулювання у сфері 
державного фінансового контролю та визначено пріоритетні напрями їх 
удосконалення (з урахуванням проєктного законодавства), що передбачають 
формування єдиних концептуальних засад організації та здійснення державного 
фінансового контролю щодо визначення складників механізму державного 
фінансового контролю, які не закріплені в чинному спеціальному законі, тобто 
внесення відповідних змін до законодавства (а саме чинного Закону України 
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«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» 
від 26 січня 1993 р.) з акцентуванням уваги на вдосконаленні базових засад 
організації та здійснення державного фінансового контролю. Також 
запропоновано здійснити гармонізацію правового поля процесуальної частини 
спеціального закону у сфері державного фінансового контролю шляхом 
доповнення його нормами, які повинні закріплювати єдиний чіткий порядок 
здійснення державного фінансового контролю органами різних гілок влади та 
механізм взаємодії й обмін інформацією між ними. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Прасюк В.М. Адміністративно-правове регулювання державного 

фінансового контролю за законодавством України. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

Проведено системний аналіз основних засад адміністративно-правового 
регулювання державного фінансового контролю за законодавством України, 
виокремлено проблеми в його правовому регулюванні та правозастосовній 
практиці. Визначено перспективи вдосконалення законодавства в цій сфері з 
наданням пропозицій із вирішення виявлених проблем. 

Проаналізовано наукові позиції та з’ясовано сутність і зміст поняття 
«державний фінансовий контроль», запропоновано авторську його дефініцію. 
З’ясовано особливі ознаки, притаманні державному фінансовому контролю, та 
розкрито їх зміст. Здійснено характеристику принципів державного 
фінансового контролю, визначено зміст відповідного поняття та з’ясовано, що 
принципи державного фінансового контролю становлять певну систему з 
умовним поділом на універсальні та специфічні принципи. Охарактеризовано 
складові елементи системи нормативно-правового регулювання державного 
фінансового контролю, якій притаманний складний ієрархічний характер. 
Встановлено, що всі елементи зазначеної системи становлять нормативно-
правовий базис для належної організації та проведення державного фінансового 
контролю в Україні. Проаналізовано міжнародні акти, які застосовуються в цій 
сфері. 

Ключові слова: аудит, державний контроль, державний фінансовий 
контроль, інспектування, контроль, моніторинг, об’єкти контролю, перевірка, 
предмет контролю, суб’єкти контролю, фінансовий контроль. 

 
Прасюк В.М. Административно-правовое регулирование 

государственного финансового контроля за законодательством Украины. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2020. 

Проведен системный анализ основ административно-правового 
регулирования государственного финансового контроля по законодательству 
Украины, выделены проблемы в его правовом регулировании и 
правоприменительной практике. Определены перспективы совершенствования 
законодательства в этой сфере с предоставлением предложений по решению 
выявленных проблем. 

Проанализированы научные позиции и выяснена сущность и содержание 
понятия «государственный финансовый контроль», предложена авторская его 
дефиниция. Выявлены особые признаки, присущие государственному 
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финансовому контролю, и раскрыто их содержание. Осуществлена 
характеристика принципов государственного финансового контроля, 
определено содержание соответствующего понятия и выяснено, что принципы 
государственного финансового контроля составляют определенную систему с 
условным разделением на универсальные и специфические принципы. 
Охарактеризованы составляющие элементы системы нормативно-правового 
регулирования государственного финансового контроля. Установлено, что все 
элементы указанной системы составляют нормативно-правовой базис для 
надлежащей организации и проведения государственного контроля в Украине. 
Проанализированы международные акты, применяемые в этой сфере. 

Ключевые слова: аудит, государственный контроль, государственный 
финансовый контроль, инспектирование, контроль, мониторинг, объекты 
контроля, предмет контроля, проверка, субъекты контроля, финансовый 
контроль. 

 
Prasiuk V.M. Administrative and legal regulation of the state financial 

control under the legislation of Ukraine. – Manuscript. 
Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The paper carries out the systems analysis of the basic principles of 
administrative and legal regulation of the state financial control under the legislation 
of Ukraine, specifies the problems of its legal regulation and law enforcement 
practice, and determines prospects for the improvement of legislation in the area 
concerned by providing proposals for the solution of found problems. 

The author analyses scholarly standpoints and clarifies the essence and content of 
the term “state financial control” and provides own definition. The dissertation 
characterizes the principles of state financial control, defines the relevant concept and 
finds out that principles of the state financial control are a system with a conditional 
division into the universal and specific principles. It concludes the need for statutory 
consolidation of the principles of state financial control. 

The paper characterizes the constitutive elements of the system of statutory 
regulation of the state financial control that is marked by a complex hierarchical 
nature. It is established that all elements of the mentioned system are the regulatory 
basis of the proper organization and conducting of the state financial control in 
Ukraine, and the international acts applied in this area are analysed. 

Attention is drawn to the mechanisms of state financial control, as a continuous 
process of a well-managed functioning of all entities of the state financial control 
grounded on the special statutory basis that determines a common methodology of 
realization, tasks and functions to perform the state policy in the financial legal 
relations. It is determined the structure of mechanism of the state financial control 
through a set of interdependent and interactive elements, each of which is an 
individual complex phenomenon. Taking into account the provisions on mechanisms 
of the state financial control, all its structural elements are characterized in details. It 
defines the subject and object in the area of state financial control by using scientific, 
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academic and statutory sources. The paper renders the concept “entity of the state 
financial control”. The legal status of the bodies of state financial control, its 
constituent elements and the central focus are studied. The provisions on a unified 
system of the state financial control, which should organically combine state external 
and internal control for ensuring the coordination of activities of all supervisory 
agencies, are analysed. 

The state financial control with the application of different criteria is classified. 
The paper studies the forms and methods, which are used when it is performed in a 
particular case. 

Based on the analysis of the current and advanced legislation, the author finds the 
shortcomings of statutory regulation in the state financial control and identifies the 
priorities areas of their improvement (taking into account individual contributions of 
the rule-making activity) that involves forming of the unified conceptual 
fundamentals of the organization and exercising the state financial control over the 
definition of components of the mechanism of state financial control, which haven’t 
been fixed in the current special law – the introduction of relevant amendments to the 
legislation by focusing on the refinement of the basic principles of organization and 
exercise of the state financial control. It is also proposed to harmonize the legal 
environment of the procedural part of the framework law in the state financial control 
through amending its rules, which would consolidate a unified clear order of the 
performance of state financial control by the authorities of different branches and 
mechanisms of interaction and data exchange between them. 

Key words: control entities, control object, control subject, control, financial 
control, monitoring, revision, state control, state financial control, supervision. 
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