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АНОТАЦІЯ 

 

Прасюк В.М. Адміністративно-правове регулювання державного 

фінансового контролю за законодавством України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право» (081 – 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 правозастосовчій 

практиці, визначено перспективи удосконалення законодавства у цій сфері з 

наданням пропозицій з вирішення виявлених проблем.  

Проаналізовано наукові позиції та з’ясовано сутність і зміст поняття 

«державний фінансовий контроль». Запропоновано авторську дефініцію, яка 

позначає регламентовану спеціальними нормами права публічну діяльність, 

здійснювану органами публічного адміністрування, у тому числі 

спеціалізованими державними органами фінансового контролю, спрямовану 

на забезпечення законності, раціональності, ефективності управління 

(формування, розподілу, використання, розпорядження) публічними 

фінансовими ресурсами, з метою виявлення, усунення та запобігання 

фінансових правопорушень у найбільш дієвий спосіб. З’ясовано особливі 

ознаки державного фінансового контролю (зокрема щодо реалізації у 

специфічній сфері, здійсненні спеціальними суб’єктами, наявності 

специфічного предмета і об’єктів, формулювання спеціальної мети, 

регламентації спеціальними імперативними нормами права) та розкрито їх 

зміст. 

Проаналізовано принципи державного фінансового контролю, визначено 

зміст відповідного поняття та з’ясовано, що  принципи державного 



3 
 

фінансового контролю становлять певну систему із умовним поділом на 

універсальні та специфічні принципи. До універсальних принципів віднесені 

принципи: верховенства права, законності, гласності, об’єктивності, 

незалежності, системності, ефективності; а до специфічних принципів 

організації і здійснення державного фінансового контролю, тобто 

безпосередньої діяльності контролюючих органів, що мають прикладний 

характер: моральні і етичні принципи, компетентність, професіоналізм, 

відповідальність, непідкупність суб’єктів контролю, узгодженість дій різних 

контролюючих органів. Зроблено висновок про необхідність нормативного 

закріплення принципів державного фінансового контролю. 

Охарактеризовано складові елементи системи нормативно-правового 

регулювання державного фінансового контролю, що характеризується 

складним ієрархічним характером. Встановлено, що всі елементи зазначеної 

системи становлять нормативно-правовий базис для належної організації і 

проведення державного фінансового контролю в Україні, проаналізовані і 

міжнародні акти, які застосовуються у цій сфері. 

Звернуто увагу на механізм державного фінансового контролю як 

безперервний процес чіткого функціонування всіх суб’єктів державного 

фінансового контролю на підставі спеціальної нормативної-правової бази, що 

визначає єдину методику здійснення, завдання і функції з метою реалізації 

державної політки у сфері фінансових правовідносин. Визначено структуру 

механізму державного фінансового контролю через сукупність 

взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, кожен з яких є окремим 

складним самостійним явищем: суб’єктів, об’єктів, предмету, спеціальних 

правових норм, які встановлюють повноваження суб’єктів державного 

фінансового контролю, принципів, методів, видів, форм контролю, порядку 

його здійснення, періодичності тощо. 

Із урахуванням положень про механізм державного фінансового 

контролю, детально охарактеризовано його структурні елементи. Визначено 

поняття предмету і об’єкту у сфері державного фінансового контролю із 
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використанням наукових, навчальних та нормативних джерел. Визначено 

поняття «суб’єкт державного фінансового контролю» як  органи публічного 

адміністрування, в тому числі спеціалізовані державні органи фінансового 

контролю, органи місцевого самоврядування, установи та організації, їх 

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. Досліджено правовий статус органів 

державного фінансового контролю, його складові елементи та  основне 

спрямування їх діяльності. 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); 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 контролю відповідно до компетенції). 

Проведено класифікацію державного фінансового контролю з 

використанням різних критеріїв. Досліджено форми і методи, які 

використовуються при його здійсненні в кожному конкретному випадку. 

Встановлено, що вид державного фінансового контролю – це складова 

частина діючої системи державного фінансового контролю із властивим їй 

змістом, призначена для здійснення функцій контролю відповідно до 

визначених завдань, види формуються в залежності від спільного критерію; 

форми державного фінансового контролю, що застосовуються на практиці – 

це певні способи контрольних дій, обрані для досягнення цілей державного 
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фінансового контролю; методи державного фінансового контролю – це 

сукупність спеціальних конкретних прийомів, способів і засобів його 

здійснення для отримання теоретичного і практичного результату. 

На підставі аналізу діючого та перспективного законодавства, виявлено 

проблеми нормативно-правового регулювання у сфері державного 

фінансового контролю та визначено пріоритетні напрямки їх удосконалення 

(із урахуванням окремих здобутків нормопроектної роботи), що передбачає 

формування єдиних концептуальних засад організації і здійснення державного 

фінансового контролю щодо визначення складових механізму державного 

фінансового контролю, які не закріплено у чинному спеціальному законі, 

тобто внесення відповідних змін до законодавства із акцентуванням уваги на 

удосконаленні базових засад організації і здійснення державного фінансового 

контролю, а також запропоновано гармонізацію правового поля процесуальної 

частини базового закону у сфері державного фінансового контролю шляхом 

доповнення його нормами, які закріплювали б єдиний чіткий порядок 

здійснення державного фінансового контролю органами різних гілок влади та 

механізм взаємодії і обмін інформацією між ними.  

Практичне значення результатів визначається, зокрема, можливістю 

використання основних положень, висновків та рекомендацій, висловлених в 

роботі, у правотворчості – шляхом внесення змін до Законів України, 

нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади. Положення дисертації можуть бути 

також використані в правозастосуванні – шляхом практичного втілення в 

діяльності суб’єктів державного фінансового контролю. У навчальному 

процесі результати дослідження можуть бути використані шляхом 

застосування основних положень роботи при проведенні семінарських і 

практичних занять та підготовці відповідних матеріалів для навчальної 

літератури та навчально-методичних матеріалів. У науково-дослідній сфері 

результати можливо використати шляхом проведення подальших досліджень 

питань організації та здійснення державного фінансового контролю. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBpZe92qvnAhXrl4sKHb6wAewQFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fnazk.gov.ua%2F&usg=AOvVaw1e2Tk8Jb4D2NBOH7tTGgr0
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ANNOTATION  

 

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

under the legislation of Ukraine. – Qualifying scientific paper as a manuscript. 

Dissertation for Candidate of Juridical Sciences (Doctor of Philosophy) in 

speciality 12.00.07 “Administrative law and process; financial law; information 

law” (081 – 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”. It is proposed the author’s definition that 

denotes the public activity regulated by the special rules of law that is performed by 

public administration authorities, including the specialized state financial control 

bodies, and aimed at securing law enforcement, rationality, management efficiency 

(formation, distribution, use, command) of public financial resources to find out, 

eliminate and prevent financial improprieties in the most effective way. The 

features of the state financial control are cleared up (in particular, concerning the 

implementation in the specific area, performance by special entities, availability of 

specific subject and object, formulation of the special goal, regulation by the special 

mandatory rule of law), and their content is defined.  

The dissertation analyses the principles of state financial control, defines the 

relevant concept and determines that principles of the state financial control set a 

system with conditional division into universal and specific principles. The 
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universal principles include: the rule of law, publicity, impartiality, independence, 

consistency, effectiveness; and the specific principles of organization and 

administration of the state financial control that is the direct activity of supervisory 

agencies which have applied nature – moral and ethical principles, competence, 

expertise, responsibility, the integrity of control entities, and the concurrence of 

action of different supervisory agencies. The author draws conclusions about the 

need for statutory consolidation of the principles of state financial control. 

It characterizes the constitutive elements of the system of statutory regulation 

of the state financial control that is marked by a complex hierarchical nature. The 

paper establishes 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 analyses the international acts which are applied in this area.  

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: subjects, objects, subject-matter, 

special rules of law which fix the powers of entities of the state financial control, 

principles, methods, types, control forms, control procedure, periodicity etc. 

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, academic and 

statutory sources. The paper renders the concept “entity of the state financial 

control” as the public administration authorities, including the specialized state 

bodies of the financial control, local government bodies, establishments and 

organizations, their units, which are entrusted with control powers, have legal rights 

and exercise the special statutory duties on management (formation, distribution, 

use, command) of public financial resources, take responsibility under the 
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established rules of law. 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. It is substantiated that the system of bodies of 

the state financial control is composed of two sub-systems: the first includes bodies 

of the integrated state control (the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of 

Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine); the second – entities of the special 

control, which are delegated with the relevant powers by the entities of the first sub-

system (the Ministry of Finance of Ukraine, Accounting Chamber, the State 

Auditing Service of Ukraine, the State Treasury Service of Ukraine, the State Fiscal 

Service of Ukraine and other bodies of the special control under the authority). 

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. It is established that a kind of the state financial control is a 

constituent of the current system of the state financial control with its peculiar 

content that is designed to perform the control functions under the set tasks, and 

types are formed depending on the general criterion; forms of the state financial 

control applied in practice are some ways of control actions; they are selected for 

the achievement of goals of the state financial control; methods of the state financial 

control are the complex of special specific techniques, ways and means for its 

implementation in order to gain a theoretical and practical result.  

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 
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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. 

The practical importance of the findings is specified by the option to use the 

basic principles, conclusions and recommendations presented in the paper, in the 

law-making – by amending the Laws of Ukraine, statutory acts of the President of 

Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, central government bodies. The 

dissertation’s provisions can be used in law enforcement by a practical introduction 

of in the activity of entities of the state financial control. In the educational process, 

the research findings can be used through applying the basic provisions at the 

seminar and practical classes and during the elaboration of the relevant materials for 

academic books and teaching and learning aids. The results can be used in the 

scientific and research realm by conducting a follow-up study on the organization 

and performance of the state financial control. 

Key words: control, state control, financial control, state financial control, 

control entities, control object, control subject, monitoring, supervision, revision.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В сучасних умовах розбудови правової держави і 

розвитку демократичного суспільства, проведення реформ та реалізації курсу 

на європейську інтеграцію національної економіки, особливо важливого 

значення набуває реформування засад державного фінансового контролю, 

приведення у відповідність до вимог Європейського Союзу норм 

адміністративного та фінансового права, пов’язаних з його організацією та 

здійсненням. 

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 виступає важливим засобом адміністративно-правового регулювання 

економічних, політичних і соціальних процесів в Україні, адже він є не лише 

гарантією прозорості і відкритості діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування, а й потужним механізмом забезпечення фінансової 

стабільності і безпеки України взагалі. Особливу значущість набуває 

державний фінансовий контроль у сфері публічного адміністрування, оскільки 

від ефективності його здійснення залежить успішний розвиток державної 

економіки. 

Однак, на сьогодні система державного фінансового контролю не 

виконує повною мірою своїх завдань і функцій, це пояснюється наявністю 

невирішених проблем у відповідній сфері відносин, серед яких основними є 

відсутність систематизованої і досконалої нормативно-правової бази, наявні 

недоліки у ній і прогалини, зокрема невизначеність правового поля діяльності 

державних контролюючих органів, дублювання функцій і повноважень, 
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відсутність їх узгодженої взаємодії, брак методології для проведення 

органами державного фінансового контролю різних його форм тощо, 

спостерігається зростання кількості фінансових правопорушень, 

удосконалюються схеми фінансових злочинів. Перелічені негативні явища 

суттєво впливають на становлення і розвиток ефективної та дієвої системи 

вітчизняного державного фінансового контролю.  

Відповідно до публічного звіту за офіційними даними сайту Державної 

аудиторської служби України, оприлюдненого у 2019 році, загалом за 

результатами діяльності органів державного фінансового контролю за 2018 

рік: проведено контроль щодо 1072,4 млрд. гривень фінансових та 

матеріальних ресурсів держави (для порівняння, у 2017 році – 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 році – 8,2 

млрд. гривень, з яких відшкодовано 0,8 млрд. гривень); установлено фактів 

неефективного використання коштів і майна на 15,5 млрд. гривень (у 2017 

році – на 5,3 млрд. гривень); попереджено порушень та недоліків на 21,8 млрд. 

гривень (у 2017 році – на 18,4 млрд. гривень). У зв’язку із цим об’єктивної 

актуальності набирає необхідність розробки наукових основ щодо 

комплексного розв’язання окреслених проблем державного фінансового 

контролю за рухом публічних фінансових ресурсів та управлінської діяльності 

держави у цій сфері шляхом вжиття на державному рівні заходів, 

спрямованих на реформування та підвищення ефективності державного 

фінансового контролю в аспекті адміністративно-правового регулювання, що 

сприятиме зміцненню фінансово-бюджетної дисципліни, мінімізації 

зловживань у сфері використання публічних фінансових ресурсів, 

удосконаленню управління державними ресурсами та забезпеченню розвитку 

нормативно-правової бази функціонування органів, що здійснюють 

державний фінансовий контроль. 

Фундаментальною та основоположною базою дослідження стали праці 

відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-адміністративістів, фінансистів, 
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економістів, таких, як: О.Ф. Андрійко, В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, М.Ф. 

Базась, А.І. Берлач, С.В. Бардаш, І.Г. Благун, Ф.Ф. Бутинець, О.Ю. Бурдонова, 

В.В. Бурцев, 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, Л.В. Дікань, В.А. Дерій, 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, Л.А. Савченко, І.Б. 

Стефанюк, А.В. Хмельков, О.А. Шевчук та ін. 

Загальнотеоретичним аспектам у сфері державного фінансового 

контролю приділено значної уваги у дисертаційних та монографічних 

роботах, зокрема: «Система державного фінансового контролю в Україні: 

концептуальні засади теорії та практики» (В.Ф. Піхоцький, 2015 рік), 

«Формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні» 

(А.В. Хмельков 2012 рік), «Державний фінансовий контроль в Україні (теорія 

та практика)» (М.І. Шутов, 2004 рік), «Правові проблеми фінансового 

контролю в Україні» (Л.А. Савченко, 2002 рік), «Організація і здійснення 

державного контролю в Україні (фінансово-економічні аспекти)» (Г.В. 

Дмитренко, 2011 рік) та інші. Проте, незважаючи на значний внесок вчених у 

цій сфері відносин та із урахуванням проведення реформ системи державного 

фінансового контролю в Україні, залишаються й досі незавершеними окремі 

питання щодо наукового опрацювання особливостей організації і здійснення 

державного фінансового контролю, оскільки цьому питанню саме в контексті 

адміністративно-правового регулювання не було приділено достатньої уваги. 

Зв’язок роботи із 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 роки, затверджених постановою 

Президії Національної академії наук України від 20.12.2013 р. № 179, 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016-2020 роки, затвердженої постановою загальних зборів 
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Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р. Робота 

відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки в Україні на 

2016-2020 роки, затвердженим постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03.03.2016 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 з Постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.09.2014 р. «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади», а також має безпосереднє відношення до 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи 

державного фінансового контролю до 2020 року, схваленою розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р., Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р., Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 

12.01.2015 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу наукових, 

науково-публіцистичних та нормативних джерел, у тому числі 

перспективного законодавства, визначити особливості адміністративно-

правового регулювання державного фінансового контролю в Україні, а також 

сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства в 

зазначеній сфері та практики його застосування. Для досягнення вказаної мети 

в дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 

- з’ясувати поняття і охарактеризувати специфічні ознаки державного 

фінансового контролю; 

- визначити принципи організації та здійснення державного фінансового 

контролю; 

- висвітлити систему нормативно-правового регулювання у сфері 

державного фінансового контролю; 
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- встановити структуру механізму державного фінансового контролю та 

розкрити особливості його реалізації; 

- з’ясувати зміст предмету та об’єктів державного фінансового контролю;  

- проаналізувати систему суб’єктів державного фінансового контролю, 

визначити поняття та охарактеризувати їх правовий статус; 

- провести класифікацію державного фінансового контролю, 

охарактеризувати його форми і методи; 

- виявити проблеми нормативно-правового регулювання у сфері 

державного фінансового контролю, а також визначити пріоритетні напрямки 

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. 

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 взаємозв’язку з низкою суміжних 

понять в адміністративному і фінансовому праві, виявити усталені напрями і 

закономірності механізму його реалізації. За допомогою формальної логіки 

(аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення, абстрагування та ін.) 

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 предмету відповідного контролю (підрозділи 1.1, 2.1, 

2.2). У рамках системного підходу використано системно-структурний метод 

для з’ясування видів, форм і методів державного фінансового контролю, 
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принципів його організації та здійснення (підрозділи 1.3, 2.3), а також 

структурно-функціональний метод застосовано для з’ясування особливостей 

адміністративно-правового регулювання у сфері державного фінансового 

контролю. Аналітичний метод явив собою 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 було використано у 

дослідженні при розробці пропозицій з удосконалення законодавства, яке 

закріплює основні засади організації і здійснення державного фінансового 

контролю, герменевтичний і формально-догматичний методи – для 

інтерпретації думок вчених і положень законодавчих актів. 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство: Конституція 

України, законодавчі акти України, в тому числі кодифіковані, постанови 

Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів 

України, нормативні акти центральних органів виконавчої влади та 

перспективне законодавство – проекти 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 у тому, що дисертація 

є комплексним монографічним дослідженням, присвяченим адміністративно-

правовому регулюванню державного фінансового контролю в Україні. 

Результатом дослідження є низка нових наукових положень, висновків та 

пропозицій, а саме: 

уперше: 

- сформульовано особливі ознаки державного фінансового контролю, 

зокрема такі: реалізується в специфічній сфері – публічно-правовій; 

здійснюється спеціальними суб’єктами – учасниками публічних 

правовідносин, наділеними владними повноваженнями; проводиться відносно 
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специфічного предмета і об’єктів; відбувається з метою забезпечення 

ефективного і раціонального управління публічними фінансовими ресурсами; 

регламентований спеціальними імперативними нормами права; 

- визначено поняття «державний фінансовий контроль» наступним 

чином: регламентована спеціальними нормами права публічна діяльність, 

здійснювана органами публічного адміністрування, в тому числі 

спеціалізованими державними органами фінансового контролю, спрямована 

на забезпечення законності, раціональності, ефективності управління 

(формування, розподілу, використання, розпорядження) публічними 

фінансовими ресурсам, з метою виявлення, усунення та запобігання 

фінансових правопорушень у найбільш дієвий спосіб; 

- внесено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового 

регулювання державного фінансового контролю в Україні за рахунок 

модернізації, оновлення національного законодавства у 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 із універсальних 

(верховенства права, законності, гласності, об’єктивності, незалежності, 

системності, ефективності) і специфічних (моральні і етичні принципи, 

компетентність, професіоналізм, відповідальність, непідкупність суб’єктів 

контролю, узгодженість дій різних контролюючих органів) принципів, 

застосування яких дозволить 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, в результаті чого сформульовано уявлення про 

систему відповідних органів, яка складається з двох підсистем: органів 

загального і спеціалізованого контролю, з’ясовано роль кожної з них та зміст 
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взаємозв’язків між ними, а також запропоновано шляхи покращення їх 

структури та діяльності; 

- теоретичні положення про класифікацію державного фінансового 

контролю, зокрема, відзначено 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 предмету і об’єктів контролю; 

специфічний арсенал форм та методів його здійснення; час проведення тощо; 

дістали подальшого розвитку: 

- загальні правові положення, які стосуються елементів механізму 

адміністративно-правового регулювання державного фінансового контролю: 

предмету, об’єктів, методів, перелік яких визначено відповідно до нормативно 

закріплених заходів та спеціальних нормативно-правових актів, які 

систематизовано і узагальнено;  

- теоретичні положення про необхідність створення єдиної, цілісної 

системи державного фінансового контролю, проаналізовано перспективне 

законодавство у відповідній сфері, в результаті чого зроблено висновок про 

можливість використання позитивних напрацювань проектного законодавства 

щодо диференціювання зовнішнього і внутрішнього державного фінансового 

контролю із закріпленням на нормативному рівні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень питань адміністративно-правового регулювання державного 

фінансового контролю; 

– правотворчості – для приведення нормативно-правових актів у 

відповідність, що містять положення щодо функціонування державного 

фінансового контролю, а також для розробки нових нормативно-правових 

актів з цього питання; 
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– правозастосовній діяльності – під час виконання органами публічного 

адміністрування повноважень, пов’язаних із 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 3 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. Одеса, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 

наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних дисциплін, у тому числі одна стаття – у зарубіжному науковому 

виданні, а також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 3 

розділів, які містять 7 підрозділів, висновків, списку використаних, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 227 сторінок, у тому числі основного 

тексту – 201 сторінка. Список використаних джерел налічує 266 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ПРАВОВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

 

1.1. Поняття і ознаки державного фінансового контролю 

 

 

Теоретична складова дослідження питань адміністративно-правового 

регулювання державного фінансового контролю вимагає зацікавленого і 

цілеспрямованого розгляду, а також передбачає визначення певної системи 

основних категорій, тому вважаємо за доцільне, насамперед, проаналізувати 

поняття «державний фінансовий контроль» як складової предмета 

дослідження. 

Безумовно, перш ніж розглядати державний фінансовий контроль, 

передусім, слід зосередити увагу на понятті «контроль» та його походженні. 

Історично первинним є роз’яснення змісту контролю як перевірки правдивості 

та достовірності документів, згодом контроль визначався як перевірка 

відповідності дій, поставлених цілей, завдань чинним законам, і, нарешті, до 

контролю було включено аналіз відхилень, розкриття їх причин. 

Термін «контроль» не є простим за значенням і найчастіше асоціюється з 

системою спостереження і перевірки чого-небудь. Поширене доктринальне 

положення про те, що зміст слова «контроль» має французьке коріння 

«controle» – перевірка, яке у свою чергу утворилося від латинського «contra» і 

полягає у визначенні таких понять: «протилежний», «проти», «протидія», 

«протилежність» [1, с. 447]. Тому, у більш правильному розумінні контроль 

можна тлумачити як перевірку, а також спостереження з метою протистояння 

чомусь небажаному для виявлення, попередження та припинення 

протиправної поведінки.  

Беручи до уваги зміст положень Великого тлумачного словника сучасної 

української мови, можна знайти визначення поняття «контролю» як перевірки 
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відповідності контрольованого об’єкта встановленим вимогам [2, с. 569]. 

Юридичний енциклопедичний словник містить дефініцію «контролю» як 

однієї із форм здійснення влади, яка забезпечує дотримання встановлених 

приписів [3, с. 68]. Варто зазначити, що поняття контролю у діючому 

законодавстві не закріплено, це спричинило постійні дискусії між позиціями 

вчених. Вітчизняні науковці по-різному підходять до визначення поняття 

«контроль», підкреслюючи ті або інші риси та властивості контролю. Проте, 

велика кількість із них погоджується з думкою, що контроль є однією з 

функцій управління і представляє собою систему спостереження за діями 

керованого об’єкта для оцінки ефективності прийняття управлінський рішень. 

Саме тому слід розглянути різні точки зору науковців з цього питання.  

Так, наприклад, С.В. Ківалов вважає, що контроль є «важливою ознакою 

змісту державного управління (використовує саме цей термін) та полягає у 

спостереженні за діяльністю об’єкта, і в перевірці її відповідності 

управлінським рішенням» [4, с. 291]. Т.О. Коломоєць стверджує, що контроль 

– це «функція управління, засіб виконання завдань управління, особливість 

якого полягає в тому, що він має активний характер, тобто суб’єкти контролю 

наділені правом втручання в діяльність підконтрольних об’єктів» [5, с. 128]. 

В.К. Колпаков слушно зауважує, що контроль – це «організаційно-правовий 

засіб забезпечення законності й дисципліни, який характеризується 

спостереженням і перевіркою діяльності об’єкта контролю та фактичної 

відповідності тих чи інших дій вимогам чинного законодавства з можливістю 

втручатися в оперативно-господарську діяльність для усунення виявлених 

недоліків зі спроможністю притягнення порушників до відповідальності» [6, 

с. 283]. О.М. Бандурка характеризує контроль як «своєрідну форму зворотного 

зв’язку, яка дозволяє побачити і виявити, наскільки точно додержуються 

задані параметри системи управління, тобто процес забезпечення досягнення 

об’єктом управління поставлених перед ним цілей» [7, с. 303]. В.В. Галунько 

доводить, що контроль – це «вид діяльності публічної адміністрації щодо 

перевірки й обліку контрольованого об’єкту публічного управління, 
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виконання покладених на нього завдань та реалізації своїх функцій, 

визначених нормами адміністративного права» [8, с. 197]. Ю.П. Битяк 

розглядає контроль як «основний спосіб забезпечення законності і дисципліни 

в публічному управлінні та підкреслює, що без організації контролю 

неможлива належна робота державного апарату, інших підконтрольних 

державних структур» [9, с. 189]. С.Г. Стеценко обґрунтовано наголошує на 

тому, що контроль – це «організаційно-правовий спосіб забезпечення 

законності й дисципліни, що характеризується спостереженням і перевіркою 

правомірності діяльності об’єкта контролю та фактичної відповідності тих чи 

інших дій вимогам чинного законодавства з можливістю втручатися в 

оперативно-господарську та виробничу діяльність для усунення виявлених 

недоліків» [10, с. 195].  

Різноманітні підходи до визначення поняття «контроль» не стільки 

відображають прагнення дати універсальне поняття, скільки є наслідком 

розгляду даної категорії крізь призму різних наукових поглядів. Проте, слід 

зауважити, що в юридичній літературі контроль розглядається здебільшого як 

певна діяльність, а його важливим завданням, разом із притягненням до 

відповідальності винних у вчиненні правопорушень, є попередження таких 

правопорушень у майбутньому та стимулювання усіх зацікавлених осіб до 

правомірної (законної) поведінки. Виходячи з цього, контроль є неодмінною 

складовою (елементом) управління, він забезпечує зворотний зв’язок між 

об’єктом і суб’єктом управління, надає інформацію про його фактичний стан 

справ на підконтрольному об’єкті, про стан виконання законів і дисципліни, 

про виконання відповідних рішень і рекомендацій, дозволяє усувати 

несприятливі явища та попереджувати порушення. Таким чином, спираючись 

на фундаментальні погляди вчених-адміністративістів, поняття «контроль» 

можна охарактеризувати як одну із функцій управління, яка представляє 

собою систему спостереження та перевірки за діями керованого об’єкта для 

оцінки ефективності прийняття управлінський рішень.  
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Невід’ємним елементом забезпечення такої функції органів владних 

повноважень, як публічне адміністрування, є контроль та його похідне 

поняття – державний контроль. Державний контроль виникає із сутності 

влади і держави та, як будь-який елемент цих категорій, має своє місце в 

публічному адмініструванні, що визначається функціями управління, метою 

та ієрархією державної влади. Ефективність функціонування органів 

публічного адміністрування значною мірою залежить від здійснення 

контролю за точним виконанням законів, рішень, розпоряджень, від належної 

організації їх виконання. Проведення систематичного контролю сприятиме 

забезпеченню наукової обґрунтованості рішень, положень та інших 

нормативних документів, своєчасної їх реалізації. Завдяки державному 

контролю відбувається вплив на дисципліну органів державної влади та 

посадових осіб, що справедливо дає можливість об’єктивно оцінювати рівень 

їхньої компетентності і відповідальності, позитивної практики. Державний 

контроль є необхідною умовою виявлення неправомірних вчинків в діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування, усунення недоліків і причин, що їх 

зумовлюють та запобігання небажаних наслідків. Він сприяє не лише 

корегуванню управлінської діяльності, а й допомагає передбачувати 

перспективи подальшого розвитку та досягнення конкретного результату. 

Дослідження особливостей державного контролю в Україні переважно 

проводились представниками різних галузей права. Досить важливий 

висновок щодо сутності державного контролю надав В.А. Ліпкан, зокрема, 

дослідником зазначено, що «державний контроль спрямований, передусім, на 

досягнення цілей функціонування державних інституцій, створення умов для 

реалізації прав і законних інтересів людини і громадянина, що досягається 

внаслідок організації ефективного контролю за виконанням вимог законів та 

інших нормативно-правових актів, а також вжиття адекватних заходів з 

усунення порушень, запобігання їх у майбутньому» [11, с. 7].  

В.М. Гаращук, у свою чергу, зазначає, що «державний контроль включає 

дії контролю всіх без винятку державних структур та контроль у сфері 
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державного управління, основна мета якого полягає в дослідженні 

взаємовідносин суб’єктів державного управління з метою підтримання 

законності та дисципліни в державному управлінні» [12, с. 204]. Тобто 

державний контроль безумовно є функцією публічної адміністрації, яку 

здійснює держава в особі уповноважених органів з метою перевірки 

дотримання й виконання поставлених завдань, прийнятих рішень, їх 

законності і правомірності. Державний контроль дає змогу отримувати 

достовірну й об’єктивну інформацію про фактичний стан справ на 

підконтрольному об’єкті, про стан виконання законів і державної дисципліни, 

про хід виконання відповідних рішень і рекомендацій, вживати оперативні 

заходи щодо запобігання, виявлення та припинення дій, що суперечать 

встановленим державою нормам [13, с. 173].  

Державний контроль необхідно розуміти як багатоаспектне, багатозначне 

явище, з урахуванням напряму в якому він застосовується і на якому рівні. 

Виходячи з цього, він інтерпретується і як функція, і як процес, і як вид 

суспільних відносин. Поняття «державного контролю» можна розглядати у 

широкому та вузькому значеннях. «Вузьке» поняття використовується для 

позначення державного контролю як функції держави, одного з напрямів її 

діяльності, «широке» – розкриває зміст цього поняття, характеризуючи його 

як певні суспільні відносини, що виникають між певними суб’єктами стосовно 

певного об’єкта з приводу дотримання норм права, котрі регулюють такі 

відносини. На думку В.Б. Авер’янова у «широкому» значенні державний 

контроль – це «сукупність політичних, економічних та ідеологічних процесів і 

методів, яким належить забезпечити стабільність суспільства та державного 

ладу, дотримання соціального порядку, вплив на масову та індивідуальну 

свідомість, у вузькому – певну діяльність державних органів, які за 

допомогою притаманних їм форм, методів і визначених процедур здійснюють 

перевірку та нагляд підконтрольних об’єктів» [14, с. 429].  

У сучасній адміністративно-правовій доктрині поняття «державний 

контроль» розглядається як функція, принцип, форма, метод діяльності. Так, 
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С.Г. Стеценко вважає державний контроль «функцією публічного управління, 

що полягає в оцінюванні правомірності діяльності об’єкта контролю та 

здійснюється відповідними органами публічної адміністрації» [10, с. 196]. 

О.Ф. Андрійко визначає сутність державного контролю як «функцію держави, 

що полягає у спостереженні та аналізі відповідності діяльності усіх суб’єктів 

суспільних відносин установленим державою параметрам, а також у певному 

«коригуванні» відхилень від цих параметрів» [15, с. 2]. Державний контроль 

як принцип, за твердженням О.М. Бандурки, несе у своєму змісті «вимогу 

підтримання законності, дисципліни, порядку, організованості, забезпечення 

прав і свобод громадян у процесі діяльності держави» [16, с. 215]. Форми 

державного контролю характеризуються як «закріплені нормами права 

способи здійснення державними органами та посадовими особами своїх 

контрольних повноважень з метою виконання поставлених перед ними 

завдань» [17, с. 12]. Методами проведення державного контролю є «тактичні 

прийоми, які розробляються і застосовуються контрольними органами для 

досягнення мети, здійснення необхідного впливу на підконтрольний об’єкт» 

[18, с. 172]. Отже, науковці, розкриваючи значення державного контролю, 

визнають його як невід’ємну функцію публічного адміністрування, а тому 

можна стверджувати, що правова природа державного контролю полягає в 

тому, що він здійснюється конкретними державними органами та їх 

посадовими особами у чітко визначених рамках закону і призводить до 

певних юридичних наслідків.  

Огляд наукової літератури свідчить про те, що для ґрунтовного вивчення 

державного фінансового контролю необхідно звернутись до аналізу поняття 

фінансовий контроль. Фінансовий контроль є універсальним явищем і має 

місце у всіх сферах суспільного відтворення. Суть фінансового контролю 

розкривається у взаємозв’язку зі сферою застосування й сферою 

функціонування фінансів.  

Щодо визначення поняття «фінансовий контроль», то здебільшого його 

сутність розкривається у теорії фінансового права, де воно трактується по-
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різному. Кожен з науковців при визначенні змісту цієї правової категорії 

намагається наголосити на тих чи інших її особливостях. Деякі вчені у своїх 

дослідженнях розглядають фінансовий контроль як: «цілеспрямовану 

діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності, спрямовану на 

додержання законності, фінансової дисципліни і раціональності у 

забезпеченні реалізації фінансової діяльності держави, тобто мобілізації, 

розподілу й використання централізованих та децентралізованих фондів 

коштів з метою виконання завдань і функцій держави та ефективного 

соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів фінансових відносин» [19, с. 

144]; «діяльність державних органів і недержавних організацій по 

забезпеченню законності, фінансової дисципліни і доцільності при мобілізації, 

розподілі, перерозподілі та використанні грошових коштів та пов’язаних із 

цим матеріальних цінностей» [20, с. 9]; «законодавчо врегульовану діяльність 

уповноважених органів держави та органів місцевого самоврядування й 

недержавних організацій, спрямовану на забезпечення законності, фінансової 

дисципліни і раціональності при формуванні (мобілізації), розподілі та 

використанні грошових фондів і пов’язаних із цим матеріальних цінностей 

держави та місцевого самоврядування, задля найефективнішого соціально-

економічного розвитку суспільства» [21, с. 76]; «законодавчо врегульовану 

діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання із спостереження за рухом фінансових ресурсів в межах 

публічних фондів та додержанням законності, раціональності і фінансової 

дисципліни в процесі здійснення фінансової діяльності» [22, с. 96]; 

«невід’ємну складову частину фінансової діяльності держави, органів 

місцевого самоврядування; спеціальну галузь контролю, що здійснюється як 

на державному так і на місцевому рівнях [23, с. 44]; «систему активних дій, 

що здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування, 

громадянами України, за стеженням та функціонуванням будь-якого об’єкта 

управління у частині утворення, розподілу й використання ним фінансових 
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ресурсів з метою оцінки економічної ефективності господарської діяльності, 

виявлення і блокування у ній відхилень, що перешкоджають законному й 

ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню 

виробництва, задоволенню державних, колективних та приватних інтересів і 

потреб, а також удосконалення управління економікою» [24, с. 4].  

Також є цікавою думка про те, що фінансовий контроль – це «одна із 

важливих функцій держави, що контролює легальність доходів фізичних та 

юридичних осіб, які частково у вигляді обов’язкових платежів, податків та 

зборів надходять до бюджетів і державних позабюджетних фондів, а також 

діяльність державних органів щодо виконання повноважень, які пов’язані з 

рухом фінансових ресурсів [25, с. 20]. Під фінансовим контролем розуміється 

також «особлива сфера контролю, що становить собою діяльність державних 

органів, органів місцевого самоврядування та інших уповноважених суб’єктів 

з виявлення порушень законності, фінансової дисципліни й доцільності під 

час формування, розподілу й використання державних і муніципальних 

грошових фондів» [26, с. 19]. Л.К. Воронова та М.П. Кучерявенко поняття 

«фінансовий контроль» розуміють як спеціальний державний контроль, 

діяльність фінансових органів та їх посадових осіб по забезпеченню 

законності, фінансової дисципліни i раціональності при мобілізації, розподілі i 

використанні централізованих i децентралізованих грошових фондів та 

пов’язаних з ними матеріальних ресурсів [27, с. 53].  

Отже, фінансовий контроль є універсальною категорією, що регулюється 

як публічним, так і приватним правом, це підтверджується головними 

завданнями фінансового контролю: підтримкою фінансової дисципліни, 

запобіганням фінансових правопорушень, застосуванням заходів примусу за 

їх вчинення. Сутність фінансового контролю полягає в контролі за фінансово-

господарською діяльністю об’єкта контролю, що акумулює і витрачає кошти в 

публічних цілях або використовує публічне майно чи інші фінансові ресурси. 

Таким чином, враховуючи вищезазначене, фінансовий контроль можна 

охарактеризувати як законодавчо врегульовану діяльність спеціально 
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уповноважених суб’єктів публічного адміністрування, недержавних 

організацій, спрямовану на забезпечення законності, фінансової дисципліни й 

раціонального формування, розподілу, перерозподілу та використання 

фінансових ресурсів суб’єктами фінансових правовідносин.  

Поняття «фінансовий контроль» та «державний контроль» за обсягом і 

змістом певним чином перетинаються. Похідним від цих двох категорій є 

поняття «державний фінансовий контроль», який є видом державного 

контролю і різновидом фінансового контролю за його суб’єктним складом. 

Державний фінансовий контроль здійснюють органи державної влади, в 

системі яких – спеціалізовані державні органи фінансового контролю.  

Державний фінансовий контроль є невід’ємною складовою системи 

управління державними фінансами. Реалізація зовнішніх і внутрішніх функцій 

держави неможлива без наявності і використання фінансових ресурсів, що 

створюють фінансову основу для існування самої держави. Предметом 

державного контролю у сфері суспільних відносин, які розглядаються, є 

публічні фінанси, що належать державі, а також управлінські дії, які 

вчиняються при формуванні, розподілі, володінні, та використанні зазначених 

ресурсів.  

Наявність великого розмаїття тлумачень поняття «державний фінансовий 

контроль» у науковій літературі, які іноді суперечать один одному, 

призводять до неоднозначного розуміння цієї категорії, що в кінцевому 

випадку ускладнює вибір форм, методів та інструментів контролю при 

здійсненні контрольно-ревізійних заходів. Невирішеною частиною загальної 

проблеми є формування єдиної термінологічної бази або понятійно-

категоріального апарату державного фінансового контролю, які б відповідали 

його базовим процесам і явищам.  

Слід зауважити, що у чинному вітчизняному законодавстві відсутнє 

офіційне закріплення поняття «державний фінансовий контроль». Так, 

наприклад, спеціальний Закон України від 26.01.1993 р. «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» регламентує, що 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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державний фінансовий контроль забезпечується органом державного 

фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, 

інспектування, перевірки державних закупівель та моніторингу закупівлі [28], 

але взагалі не містить його дефініцію, не оперує поняттями «зовнішній», 

«внутрішній» державний фінансовий контроль. Наслідком стає проблема 

нечіткості використовуваного в теорії та практиці понятійного апарату, що 

призводить до певного нерозуміння і двозначності.  

У вітчизняній науці «державний фінансовий контроль» має надзвичайно 

складний зміст та багатовекторність прояву. Аналіз розмаїття поглядів вчених 

дозволяє виділити декілька підходів до визначення сутності поняття 

державного фінансового контролю:  

1) управлінський – полягає в оцінці ефективності державного управління 

на всіх етапах бюджетного процесу;  

2) функціональний – зводиться до контролю за формуванням, розподілом 

та використанням фінансових ресурсів держави і фінансових ресурсів 

суб’єктів місцевого самоврядування;  

3) цільовий – виглядає в якості підтримки загальнодержавного та 

регіонального соціально-економічного розвитку і перевірки законності, 

ефективності й доцільності формування, розподілу, перерозподілу, 

використання фінансових ресурсів;  

4) правовий – пов’язаний з діяльністю фінансових органів щодо 

виявлення будь-яких правопорушень у сфері господарської діяльності, 

фінансової та податкової дисципліни, а також із вжиттям відповідних заходів 

щодо усунення цих правопорушень [29, с. 20]. 

Ю.І. Пивовар класифікує відповідні наукові підходи із виділенням 

чотирьох їх основних груп: перша розглядає державний фінансовий контроль 

як функцію контролю; друга вважає недоцільним звужувати контроль лише до 

способу забезпечення законності і фінансової дисципліни, передбачає 

наявність зворотного зв’язку, вираженого у впливі контролю на більш 

раціональне використання фінансових ресурсів; третя вбачає його як 
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діяльність з нагляду та перевірки; четверта наголошує на тому, що державний 

фінансовий контроль виступає засобом оцінки досягнення мети [30, с. 9-10].  

Наведені погляди певною мірою відображають сутність поняття 

державного фінансового контролю, але для чіткого розуміння його змісту, 

доцільно розглянути державний фінансовий контроль більш детально. В 

юридичній літературі вчені-адміністративісти здебільшого концентрують 

увагу не на визначенні поняття «державний фінансовий контроль», а 

розглядають його крізь призму системи органів державного фінансового 

контролю. Дослідники-економісти наполягають на «широкому» розумінні 

державного фінансового контролю. Так, наприклад, Л.В. Гуцаленко розглядає 

державний фінансовий контроль як «різновид фінансового контролю, що 

здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю і 

полягає у встановленні фактичного стану справ щодо дотримання вимог 

чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, спрямований на 

забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході 

формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що 

належать державі, а також використання коштів, що залишаються у суб’єкта 

фінансових правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до 

бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під 

гарантії Кабінету Міністрів України» [31, с. 6]. А.В. Хмельков констатує, що 

державний фінансовий контроль є «синтезом різновидів фінансового 

контролю, що здійснюється відповідними суб’єктами державного фінансового 

контролю для досягнення цілей і забезпечення життєвих інтересів, визначених 

державою. Він полягає в установленні фактичного стану справ та дотриманні 

вимог чинного законодавства об’єктом контролю щодо законності, фінансової 

дисципліни, раціональності під час формування, розподілу, володіння, 

використання та відчуження предмета контролю, тобто активів, що належать 

державі, а також використання коштів, що залишаються у суб’єкта фінансових 

правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів, 

державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під гарантії 
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держави» [32, с. 12]. Л.М. Овсянников доводить, що державний фінансовий 

контроль – це «реалізація права держави правомірного захисту власних 

фінансових інтересів та фінансових інтересів громадян за допомогою системи 

законодавчих, організаційних, адміністративних і правоохоронних заходів» 

[33, с. 54]. О.Ю. Грачова стверджує, що «державний фінансовий контроль є 

діяльністю уповноважених державою органів і організацій за дотриманням 

законності у процесі збирання, розподілу, перерозподілу й використання 

грошових фондів держави та муніципальних утворень з метою здійснення 

ефективної фінансової політики в суспільстві для забезпечення прав і свобод 

громадян» [34, с. 121]. Г.В. Дмитренко визнає державний фінансовий 

контроль як «регламентовану нормами права діяльність державних органів 

влади та управління з контролю за своєчасністю та точністю фінансового 

планування, обґрунтованістю та повнотою надходжень та руху державних 

фінансових і матеріальних ресурсів, правильності та ефективності їх 

використання [35, с. 33]. За переконанням Є.В. Калюги державний фінансовий 

контроль – це «контроль, який здійснюється для забезпечення реалізації 

фінансової політики держави через систему законодавчих, організаційних, 

адміністративних, правоохоронних та інших заходів та ґрунтується на 

використанні контрольної функції фінансів і виступає одним із проявів її 

важливого значення в розширеному відтворенні» [36, с. 14]. Л.В. Дікань 

вважає державний фінансовий контроль «системою безупинних контрольних 

дій за функціонуванням об’єктів управління органами державного 

фінансового контролю з метою формування інформаційних засад прийняття 

управлінських рішень або їх коригування для досягнення поставлених цілей 

найбільш ефективним способом» [37, с. 13]. І.Б. Стефанюк зазначає, що 

«першою ознакою державного фінансового контролю є діяльність органів 

державної влади й державного управління, яка полягає в контролі дотримання 

норм, стандартів і принципів управління фінансовими ресурсами держави, 

наполягає на тому, що місією державного фінансового контролю слід 

визначити не здійснення нагляду за дотриманням норм використання 
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державних фінансів, а сприяння економному, ефективному, результативному, 

законному і прозорому використанню фінансових ресурсів держави» [38, с. 

14]. На підставі сучасних уявлень Л.В. Лисяк зауважує, що державний 

фінансовий контроль – це «заснована на сукупності знань система 

спостережень, досліджень і перевірок (моніторинг) контролюючими органами 

успішного функціонування, розвитку та використання державної власності, 

зокрема – бюджетних і позабюджетних фінансових ресурсів, раціональності 

прийнятих у цій сфері управлінських рішень, своєчасності виявлення 

необґрунтованих відхилень від встановлених вимог та їх необхідного 

врахування відповідно до положень чинного законодавства [39, с. 203]. І.Ю. 

Чумакова вважає державний фінансовий контроль «функцією управління 

державними фінансами, специфічною управлінською діяльністю, яка 

здійснюється стосовно розподільно-перерозподільних відносин, що 

виникають у процесі формування і використання фінансових ресурсів 

держави, призначених для забезпечення виконання державою покладених на 

неї функцій, з метою оцінки обґрунтованості прийняття управлінських рішень 

і результатів їх виконання для досягнення пропорційності і збалансованості 

розвитку фінансової системи та економіки держави загалом» [40, с. 8]. В.Ф. 

Піхоцький аргументує, що державний фінансовий контроль – це 

«багатоаспектна система спостереження і перевірки законності, доцільності, 

раціональності та ефективності процесів формування і використання 

фінансових ресурсів на будь-якому рівні управління для оцінки ефективності 

прийнятих управлінських рішень і досягнення на цій основі економічного 

прогресу» [41, с. 32]. Н.І. Обушна розглядає державний фінансовий контроль 

як «різновид фінансового контролю; публічний, регламентований 

спеціальними нормативно-правовими актами вид діяльності, що здійснюється 

органами державної влади, а також спеціалізованими державними та 

суспільними органами фінансового контролю, спрямований на встановлення 

фактичного стану справ на підконтрольному об’єкті щодо забезпечення 

законності, результативності, ефективності та економічності управління 
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публічними фінансовими ресурсами й на усунення фінансових 

правопорушень і прийняття управлінських рішень у сфері публічної 

фінансово-економічної діяльності найбільш ефективним способом» [42, с. 66]. 

На думку Т.А. Жадан «державний фінансовий контроль представляє собою 

сукупність форм, методів та інструментів контролю, за допомогою яких 

органи державного фінансового контролю одержують інформацію про 

фактичний стан справ щодо процесів формування, розподілу і використання 

державних фінансових ресурсів на всіх рівнях державного сектору економіки, 

порівнюють отримані дані з цільовими або нормативними вимогами, 

визначають розміри і причини виявлених відхилень, вживають заходи, 

спрямовані на їх усунення, недопущення та попередження у майбутньому, з 

метою підвищення ефективності підготовки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень у сфері управління державними фінансовими 

ресурсами» [43, с. 166]. В.П. Дудко наголошує, що державний фінансовий 

контроль – це «вид фінансового контролю, який є важливим складником 

державного регулювання економіки, оскільки покликаний забезпечувати цей 

процес достовірною інформацією про використання структурами 

господарювання фінансових ресурсів, про ефективність здійснення 

регулювання та наявність відхилень від установлених норм, які 

перешкоджають формуванню, цільовому та ефективному використанню 

державних фінансових ресурсів, а також дає змогу вживати необхідних 

заходів для блокування негативних явищ і профілактики у майбутньому» [44, 

с. 10]. Л.А. Савченко стверджує, «державний фінансовий контроль є видом 

фінансового контролю, що спрямований на забезпечення інтересів держави, 

охоплює всі операції, пов’язані з рухом державних коштів, управлінням 

державним майном та здійснюється органами державної влади i управління, а 

також спеціалізованими державними органами фінансового контролю. Його 

основними завданнями є перевірка своєчасності, повноти утворення 

державних фондів коштів; оцінка законності та ефективності розподілу i 

використання державних коштів, а також оцінка доцільності й 
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обґрунтованості рішень, які приймаються відповідними державними органами 

та певними особами i стосуються фінансових питань, управління державним 

майном, з метою запобігання можливому нецільовому та неефективному 

витрачанню коштів, майна тощо, виявлення порушень фінансової дисципліни 

та застосування заходів впливу, передбачених чинним законодавством, до 

правопорушників. Тобто державним фінансовим контролем охоплюються всі 

операції, пов’язані з рухом державних фінансових ресурсів. Специфічною 

особливістю державного фінансового контролю є те, що він є владним 

контролем, бо одна сторона контрольних правовідносин наділена певною 

владою щодо здійснення відповідних дій, а інша, – зобов’язана не 

перешкоджати вчиненню контрольних дій та сприяти належному виконанню 

прав першою стороною. Державний фінансовий контроль поширюється на всі 

державні органи, установи, організації, підприємства незалежно від 

організаційно-правової форми, підпорядкування, структури тощо» [45, с. 132]. 

У глосарії підручника «Фінансове право» за загальною редакцією О.П. 

Гетманець подано визначення державного фінансового контролю як 

контролю, який здійснюють органи державної влади (як законодавчої, так і 

виконавчої), спрямованого на об’єкти, що підлягають контролю незалежно від 

їх відомчого підпорядкування [25, с. 365]. Змістовно під державним 

фінансовим контролем розуміють елемент державного управління та його 

функцію, які полягають у чітко регламентованій на нормативно-правовому 

рівні діяльності уповноважених органів державної влади чи місцевого 

самоврядування із визначення відповідності діяльності підконтрольних 

суб’єктів чинному законодавству у сфері використання та перерозподілу 

публічних фондів грошових коштів з метою задоволення певних інтересів 

держави, територіальних громад та громадян як учасників публічно-правових 

відносин [46, с. 210]. Такий вид контролю спрямовує свою дію виключно на 

сферу перерозподілу публічних фондів грошових коштів (винятково грошові 

кошти держави та територіальних громад) [47, с. 7]. 
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Таким чином, аналізуючи питання визначення державного фінансового 

контролю, можна стверджувати, що незважаючи на наявну неоднозначність 

розуміння, його розглядають: а) як одну з найважливіших функцій управління 

суспільними фінансовими ресурсами; б) як систематичну діяльність органів 

державної влади і управління. Безумовно, що такий поділ є формальним і 

обидва ці аспекти мають існувати в діалектичній єдності, що дозволяє вивчати 

державний фінансовий контроль з позицій системного підходу. Отже, 

державний фінансовий контроль є складовою частиною фінансового 

контролю і одним з видів державного контролю, його варто розглядати як 

одну із форм управлінської діяльності, як самостійну функцію управління, яка 

має цільову спрямованість, певний зміст і способи його здійснення.  

За результатами узагальнення існуючих підходів щодо визначення змісту 

таких понять як «контроль», «державний контроль», «фінансовий контроль», 

«державний фінансовий контроль», слід зазначити, що в теорії 

адміністративного права, фінансового права, публічного адміністрування 

можна зустріти їх ототожнення. Проте, варто зауважити, що запропоноване 

співвідношення зазначених понять дає змогу встановити чіткий розподіл 

повноважень на кожному рівні управління, зрозуміти організацію 

раціональної взаємодії між суб’єктами контролю та межі відповідальності.  

Із урахуванням вищевикладених позицій науковців можна зазначити, що 

сутність державного фінансового контролю розкривається також через його 

основні завдання, до яких загалом, можна віднести: забезпечення дотримання 

вимог фінансового законодавства й фінансової дисципліни; виявлення, 

усунення та запобігання фінансових правопорушень, а також забезпечення 

передумов щодо притягнення винних осіб до відповідальності; забезпечення 

виконання фінансових зобов’язань усіма суб’єктами фінансових 

правовідносин; перевірку своєчасності, ефективності, раціональності 

використання публічних фінансових ресурсів. 

Таким чином, пропонуємо розуміти державний фінансовий контроль як 

регламентовану спеціальними нормами права публічну діяльність, 



37 
 

здійснювану органами публічного адміністрування, в тому числі 

спеціалізованими державними органами фінансового контролю, спрямовану 

на забезпечення законності, раціональності, ефективності управління 

(формування, розподілу, використання, розпорядження) публічними 

фінансовими ресурсами, з метою виявлення, усунення та запобігання 

фінансових правопорушень у найбільш дієвий спосіб [48, с. 101].  

Правильному розумінню та сприйняттю будь-якого поняття сприятиме 

виділення його характерних рис. Тому, з огляду на сформульоване визначення 

державного фінансового контролю, яке охоплює низку специфічних ознак, 

необхідним вбачається проведення їх правової характеристики. У цьому сенсі 

перевагу має системний підхід щодо розуміння сутності державного 

фінансового контролю, відповідно спостерігається можливість відстеження 

взаємозв’язку та взаємодії об’єктів, суб’єктів, форм, методів, видів, предмету, 

інструментів та інших складових відповідної публічної діяльності. В основу 

такого поділу більшість вчених вкладають різні критерії: хто здійснює 

контроль (суб’єкти), що контролюється (об’єкти), які цілі контролю, спосіб 

здійснення контрольних повноважень, час здійснення контрольних дій, 

джерело інформації, що використовується контрольними органами тощо. 

Запропоноване поняття державного фінансового контролю передбачає 

здійснення публічної діяльності органами публічного адміністрування у сфері 

фінансових правовідносин, тому вважаємо за необхідне розглянути характерні 

ознаки такої діяльності. Серед основних ознак публічної фінансової діяльності 

виокремлюють: здійснюється на основі державної фінансової політики через 

посередництво фінансово-правових і фінансово-планових актів; суб’єктами 

фінансової діяльності є органи державної влади та управління; фінансова 

діяльність держави полягає у формуванні, розподілі, витратах публічних 

фінансів і контролю за ними; метою фінансової діяльності держави є публічні 

(суспільні) потреби [49, с. 9-10]. 

Л. М. Касьяненко до ознак фінансової діяльності держави відносить такі: 

1) обов’язкова участь держави і муніципальних утворень в особі їх 
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компетентних органів; 2) спрямованість на прийняття юридично значимих 

рішень завдяки реалізації державою правотворчої функції; 3) оформлення 

прийнятого юридично значимого рішення у відповідних нормативно-правових 

актах, що мають офіційний і обов’язковий характер; 4) юридичне значення її 

результатів не тільки для публічних суб’єктів (держави і муніципальних 

утворень), але і для інших суб’єктів фінансового права; 5) її здійснення з 

метою оптимізації та ефективності отримання юридично значущих 

результатів у чітко встановленому порядку, тобто безпосереднього 

акумулювання, розподілу і використання державних і муніципальних фондів 

грошових коштів; 6) фінансова діяльність має міжгалузевий характер, 

оскільки акумуляція, розподіл і використання фінансових ресурсів стосується 

усіх галузей та сфер державного управління, а також під час фінансової 

діяльності здійснюється контроль за роботою державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 

галузевої приналежності; 7) здійснюється у межах точно визначеного часу 

(місяця, кварталу, року); 8) ця діяльність повинна бути обов’язково плановою, 

тобто базується на фінансовому плані: видатки держави, органів місцевого 

самоврядування протягом року можуть бути здійснені тільки у межах 

планових асигнувань; доходи повинні надходити до фондів коштів у визначені 

та встановлені відповідним фінансовим планом терміни, від визначених 

платників, у визначених обсягах [50, с. 120-121]. Безумовно, такі підходи 

щодо подібної систематизації класифікаційних ознак фінансових 

правовідносини можуть бути обґрунтованими, оскільки публічна фінансова 

діяльність має розширену сферу дії, цільову спрямованість, організаційний 

характер та виникає на підставі фінансово-контрольних норм у сфері 

контрольної діяльності. 

Враховуючи різні наукові підходи до формулювання ознак публічної 

фінансової діяльності, можна запропонувати власний перелік ознак 

державного фінансового контролю, а саме: 
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1) першою ознакою є специфічна сфера відносин. Державний фінансовий 

контроль здійснюється у сфері фінансових правовідносин. Так, О.О. Дмитрик 

вважає, «фінансові правовідносини виникають, розвиваються і припиняються 

у сфері фінансової діяльності держави, що являє собою врегульований 

нормами права планомірний процес мобілізації, розподілу, перерозподілу і 

використання централізованих і децентралізованих фондів коштів з метою 

виконання завдань функцій державою» [51, с. 25]. В.П. Нагребельний 

наголошує, що фінансові правовідносини – це «врегульовані нормами 

фінансового права суспільні відносини, що мають владно-майновий характер і 

виражають публічні інтереси» [52, с. 53]. Фінансові правовідносини мають 

особливості, зумовлені специфікою предмета й методу фінансового права, а 

саме: становлять юридичну форму виразу та закріплення фінансових 

відносин; причиною виникнення, зміни й припинення фінансових 

правовідносин є фінансова діяльність держави щодо планомірного процесу 

мобілізації, розподілу й використання централізованих і децентралізованих 

фондів коштів з метою виконання державою завдань і функцій; фінансовим 

правовідносинам властивий майновий характер; однією зі сторін фінансових 

правовідносин завжди виступає держава в особі уповноваженого державного 

органу (органу місцевого самоврядування); фінансові правовідносини 

виникають, змінюються й припиняються на підставі закону, а не за 

волевиявленням сторін [26, с. 15]. Однією із характерних особливостей 

фінансових правовідносин є вираження публічного інтересу, що зумовлено 

публічною сутністю самих фінансів, публічним характером фінансової 

діяльності та, відповідно, публічним характером контрольних правовідносин, 

а отже i державного фінансового контролю. За думкою С.I. Лучковської 

фінансові правовідносини вирізняються за такими ознаками: 1) є публічно-

правовими відносинами, оскільки в них реалізуються публічні інтереси; 2) 

мають майновий, а саме грошовий характер, оскільки об’єктами таких 

відносин завжди є фонди грошових коштів (централізовані і 

децентралізовані); 3) їм притаманний державно-владний характер, пов’язаний 
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із тим, що у фінансових правовідносинах з одного боку завжди виступає 

владний суб’єкт (держава, адміністративно-територіальні утворення, органи 

державної влади або місцевого самоврядування); 4) мають розподільчий 

характер, який закладено в розподільчій функції публічних фінансів; 5) 

характеризуються специфічним змістом, оскільки такі відносини виникають, 

змінюються й припиняються в особливій сфері, а саме у галузі фінансової 

діяльності держави й місцевого самоврядування; 6) є відносинами 

управлінського характеру, зумовленого тим, що органи державної влади або 

органи місцевого самоврядування, реалізуючи свої повноваження під час 

формування, розподілу й використання фінансових ресурсів, фактично 

здійснюють управління у цій сфері відносин; 7) відрізняються специфічним 

суб’єктним складом, де обов’язковим суб’єктом є владний орган, який має 

відповідні владні повноваження в галузі фінансової діяльності; 8) це 

організаційні відносини, тобто організація фінансових правовідносин 

безпосередньо належить до функцій держави, яка шляхом видання 

нормативно-правових актів стає організатором та координатором 

економічного життя суспільства у цілому [53]. С.М. Клімова називає 

фінансові правовідносини з приводу управління публічними фінансами, – 

фінансово-управлінськими правовідносини – це врегульовані нормами 

публічного права суспільні відносини, що виникають, змінюються та 

припиняються в процесі мобілізації, розподілу та використання публічних 

фінансів, мають публічно-владний характер і забезпечують публічні потреби 

суспільства, його окремих соціальних груп та членів, держави й 

територіальних громад, задоволення яких вимагає відповідних фінансових 

ресурсів [54, с. 7]. Т.А. Латковська стверджує, що фінансові правовідносини 

виникають та функціонують у сфері фінансової діяльності держави, органів 

місцевого самоврядування та мають грошовий характер; є різновидом 

майнових відносин, що носять публічний характер, тому що виникають з 

приводу публічних фондів коштів; суб’єктний склад фінансових відносин 

обумовлений генезисом фінансів, одним із суб’єктів таких відносин виступає 
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держава в особі органів законодавчої, виконавчої влади, або органів місцевого 

самоврядування, фінансово-кредитних органів, наділених владними 

повноваженнями стосовно іншої сторони (наявність такого суб’єкта визначає 

державно-владний характер цих відносин, установлений діяльністю держави); 

виникають, змінюються та припиняються лише на підставі нормативно-

правового акта [55, с. 465-466]. Отже, державний фінансовий контроль 

здійснюється у сфері публічних суспільних відносин, які регулюються 

публічним правом (спеціальними нормами права), тому його цілком 

справедливо можна вважати елементом публічного адміністрування та його 

функцією. 

2) друга ознака – це особливий склад суб’єктів державного фінансового 

контролю. До суб’єктів державного фінансового контролю у широкому 

розумінні відносять органи державної влади і управління, а також 

спеціалізовані органи державного контролю [56, с. 35; 57, с. 51]. А.В. 

Хмельков зазначає, що суб’єкт державного фінансового контролю є органом 

законодавчої або виконавчої державної влади, створений виключно для 

сприяння зміцненню фінансового становища держави, економічному 

зростанню шляхом стеження за досягненням цільових орієнтирів та перевірки 

дотримання обмежуючих параметрів фінансового і економічного розвитку, 

через забезпечення законності, ефективності, фінансової дисципліни і 

раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, використання та 

відчуження об’єктами контролю предмета контролю, що належить державі, за 

допомогою форм контролю та методів контролю, що реалізуються всіма 

способами, прийомами та інструментарієм [32, с. 91]. Обов’язковим 

учасником відносин державного фінансового контролю є суб’єкт владних 

повноважень (органи публічного адміністрування, в тому числі спеціалізовані 

державні органи фінансового контролю). Владна сторона фінансових 

правовідносин охоплює всіх суб’єктів державного фінансового контролю, які 

є носіями інтересу власника публічних коштів або спеціально уповноважені 

для реалізації його інтересу. В системі суб’єктів, які представляють владну 
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сторону фінансових контрольних правовідносин, можна виокремити дві 

підсистеми. Так, до першої групи можна віднести органи загального 

державного контролю (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України); 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 контролю відповідно до 

компетенції). Враховуючи те, що всі вони беруть участь в організації і 

здійсненні публічної фінансової діяльності держави, управляють та 

контролюють рух публічних коштів, це єдина система. В той же час, її можна 

диференціювати на дві складові. До першої належать ті владні суб’єкти 

фінансових правовідносин, повноваження яких поширюється на весь обіг 

публічних коштів на всіх стадіях публічної фінансової діяльності, це, 

наприклад, Міністерство фінансів України, Національний Банк України. 

Другу складають владні суб’єкти, повноваження яких здійснюються на 

окремих стадіях руху публічних коштів (формування – органи Державної 

фіскальної служби України, розподіл – органи Державної казначейської 

служби України, використання – Рахункова палата, витрачання – органи 

Державної аудиторської служби України). Варто також зазначити, що в 

залежності від сфери фінансової діяльності суб’єкти державного фінансового 

контролю розподіляються на суб’єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий 

контроль та суб’єкти, які здійснюють внутрішній фінансовий контроль. 

Суб’єктами державного фінансового контролю на регіональному рівні є 

органи місцевого самоврядування, спеціалізовані структурні підрозділи 

галузевих міністерств, фінансові та бухгалтерські служби установ, 

підприємств, організацій комунальної власності щодо об’єктів державного 

фінансового контролю в окремих адміністративно-територіальних одиницях. 

На відміну від загальнодержавного рівня, де контрольні повноваження 

розмежовані між органами державної влади одного (вищого) рівня, на місцях 

контрольними повноваженнями наділені владні інституції різних рівнів, що 
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має створювати додаткові передумови для забезпечення ефективного 

контролю у сфері місцевих фінансів.  

Слід зауважити, що всі окреслені суб’єкти державного фінансового 

контролю є органами публічного адміністрування, в тому числі спеціалізовані 

державні органи фінансового контролю, органи місцевого самоврядування, які 

мають владні повноваження, здійснюють контрольну діяльність від імені 

держави, мають свій особливий правовий та процесуальний статус. Закріплені 

за ними повноваження відображають їх специфіку у тій чи іншій 

підконтрольній сфері та дозволяють здійснювати всебічний контроль на 

основі аналізу інформації щодо фінансових операцій. 

3) третьою ознакою є спеціальний об’єкт та предмет державного 

фінансового контролю. У сфері державних фінансів об’єктом контролю 

виступають процеси формування, розподілу і використання публічних 

фінансових ресурсів. За твердженням О.М. Бандурки, державний фінансовий 

контроль здійснюється відносно спеціального об’єкта, а саме централізованих 

і децентралізованих грошових фондів держави та органів місцевого 

самоврядування. Державний фінансовий контроль здійснюється переважно за 

грошовими коштами, проте може бути пов’язаним і з матеріальними 

ресурсами. Матеріальні ресурси можуть використовуватися як об’єкт 

визначення грошових обов’язків (об’єкт майнових податків) або як засіб 

забезпечення грошових зобов’язань (наприклад, реалізація майна для 

погашення грошових зобов’язань). Науковець наголошує на тому, що 

об’єктом фінансового контролю є переважно грошові відносини, що 

виникають під час руху публічних грошових ресурсів, а також матеріальні, 

трудові, природні та інші ресурси, що лежать в основі визначення фінансових 

обов’язків суб’єктів [25, с. 54]. А.В. Хмельков вважає об’єктами державного 

фінансового контролю підконтрольні установи, заклади, організації, 

підприємства незалежно від форми власності та органи управління і 

державної влади, що беруть участь у формуванні, розподілі, володінні, 

використанні та відчуженні активів, які належать державі, тобто предмету 
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контролю, зокрема коштів, що залишаються в їхньому розпорядженні у 

зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних 

позабюджетних фондів та отриманням кредитів під гарантії Кабінету 

Міністрів України, а також операціями, що проводяться підконтрольними 

об’єктами з такими активами [32, с. 17]. В.Ф. Максімова розуміє під об’єктом 

державного фінансового контролю грошові взаємовідносини, що виникають 

між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого 

боку, з приводу повної мобілізації бюджетних коштів, перерозподілу частини 

національного доходу в територіальному, соціальному і галузевому розрізах 

та його ефективного використання з метою виконання державою своїх 

функцій. Окрім того, об’єктами державного фінансового контролю 

(підконтрольними об’єктами) називає органи виконавчої владі усіх рівнів, 

підприємства, установи та організації, згідно із законом, щодо фінансово-

господарської діяльності яких здійснюються контрольні заходи суб’єктами 

державного фінансового контролю [58, с. 21].  

Об’єктами державного фінансового контролю на місцевому рівні є 

безпосередньо місцеві бюджети, за рахунок яких відбувається формування, 

розподіл і використання грошових та інших фінансових ресурсів для 

забезпечення місцевими органами влади покладених на них власних та 

делегованих функцій і завдань; цільові фонди місцевого самоврядування, 

місцеві запозичення, комунальне майно та земля, що перебуває у власності 

територіальних громад, а також фінансова діяльність учасників бюджетного 

процесу на місцевому рівні та підприємств комунальної власності.  

Предметом державного фінансового контролю є безпосередньо активи, 

що належать державі щодо формування, розподілу, володіння, використання 

та відчуження яких бере участь об’єкт контролю, крім того, кошти, що 

залишаються в розпорядженні об’єкту контролю у зв’язку з наданими 

пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів, 

кредити, отримані під гарантії Кабінету Міністрів України, а також 

нормативно-правова діяльність підконтрольних об’єктів [59, с. 17]. Існує 
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думка, що предметом фінансового контролю є первинна документація 

(наприклад, бухгалтерські звіти, кошториси, баланси), що містить відомості 

про фінансово-господарську діяльність контрольованого суб’єкта, свідчить 

про рух контрольованих грошових фондів та підтверджує його [25, с. 55]. У 

широкому розумінні предметом державного фінансового контролю є 

господарська, фінансова і управлінська діяльність підприємств та організацій, 

а також державні фінансові й майнові ресурси [32, с. 18]. Так, саме поєднання 

предмету державного фінансового контролю у взаємозв’язку із об’єктом є 

однією з характеристик, притаманних йому.  

4) четверта ознака – цільові завдання і мета державного фінансового 

контролю, які пов’язані з функціями суб’єктів відповідної діяльності. Так, 

базовий Закон України від 26.01.1993 р. «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» регламентує, що головними 

завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення 

державного фінансового контролю за використанням і збереженням 

державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю 

визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним 

використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку 

і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, 

державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного 

сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які 

отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх 

рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування або використовують (використовували у періоді, 

який перевіряється) державне чи комунальне майно, за дотриманням 

бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про закупівлі, 

діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, 

які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим 

рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні [28].  

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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Серед науковців тлумачення мети і завдань державного фінансового 

контролю як консолідованої системи та функції публічного адміністрування 

має певні розбіжності. Мету державного фінансового контролю трактують як 

забезпечення законності та ефективності використання державних фінансових 

та матеріальних ресурсів і державної власності [40, с. 11]. Окрім зазначених 

критеріїв, виокремлюють необхідність гарантування фінансової дисципліни й 

раціональності в ході формування, розподілу, володіння, використання та 

відчуження активів, що належать державі [58, с. 11]. Під метою державного 

фінансового контролю розуміють: сприяння зміцненню фінансового 

становища держави, економічному зростанню шляхом стеження за 

досягненням цільових орієнтирів та перевірки дотримання обмежуючих 

параметрів фінансового і економічного розвитку [32, с. 12]; виявлення на 

підконтрольних об’єктах порушення принципів законності, ефективності, 

доцільності й економії при формуванні та використанні державних 

фінансових та матеріальних ресурсів, відхилень від прийнятих норм, стадій на 

найбільш ранній стадій; попередження фінансових порушень; притягнення 

винних до відповідальності, забезпечення відшкодування заподіяних збитків; 

вжиття заходів щодо запобігання таким порушенням у майбутньому [31, с. 6]; 

виявлення порушень; визначення винних осіб, притягнення їх до 

відповідальності; розробка заходів щодо усунення порушень та попередження 

їх у майбутньому [60, с. 6]. Однак, розглядати виявлення на підконтрольних 

об’єктах порушень з позиції мети державного фінансового контролю є 

помилковим, тому що процес зведеться до виконання планових показників 

контрольних заходів і жодним чином не сприятиме законності здійснення 

державного фінансового контролю, не гарантуватиме ефективності та 

раціональності публічного управління, не забезпечуватиме дотримання 

фінансової дисципліни.  

Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий стверджують, що досягти 

мети державного фінансового контролю можливо шляхом визначення 

завдань, якими є: забезпечення законності, ефективності, фінансової 
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дисципліни, раціональності у ході формування, розподілу, володіння, 

використання та відчуження активів, що належать державі [31, с. 7]; 

необхідність своєчасного інформування органів державної влади, державного 

управління та громадськості про суттєві відхилення; блокування відхилень від 

прийнятих норм управління державними фінансами; розробка і моніторинг 

виконання рішень за результатами нагляду та оцінки; оцінка якості надання 

органами державної влади і державного управління, іншими суб’єктами 

фінансових відносин адміністративних послуг, виконання контрольно-

наглядових функцій і стану виконання завдань, визначених законодавством 

[40, с. 11].  

З погляду на це, деякі вчені на теоретичному рівні пропонують в якості 

пріоритетних завдань системи державного (регіонального) фінансового 

контролю застосування найсучасніших інформаційно-технологічних 

інструментів, які гарантують результативність та ефективність фінансового 

контролю щодо формування та виконання державного (регіонального) 

бюджету, адже головною метою державного (регіонального) фінансового 

контролю було й є забезпечення стабільності та економічної безпеки держави 

(регіону) [61, с. 288]. Складовими цієї мети називають такі цілі: збільшення 

доходної частини державного бюджету; економія видаткової частини 

бюджету; скорочення кількості правопорушень у фінансовій сфері; зниження 

рівня корупції у державі, які повинні бути базою визначення основних завдань 

органів державного фінансового контролю.  

На думку Н.С. Барабаш та М.О. Никонович основні завдання фінансового 

контролю повинні забезпечувати: дотримання вимог законодавства у сфері 

оподаткування юридичних і фізичних осіб; відповідність бюджетному 

законодавству складання та виконання бюджетів; правильність ведення 

бухгалтерського обліку на всіх без винятку об’єктах контролю; ефективність 

використання державного майна; своєчасне виявлення резервів зростання 

фінансових ресурсів держави; ефективність використання бюджетних 

асигнувань та правомірність здійснення валютних операцій [62, с. 45]. Отже, 
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мету та завдання державного фінансового контролю слід розглядати у 

взаємозв’язку як сукупність чітко визначених обов’язків. 

5) п’ята ознака характеризується наявністю спеціального нормативно-

правового регулювання державного фінансового контролю, яке складається з:  

- Конституції України [63], яка визначає контрольні функції Президента 

України, правовий статус і повноваження у сфері державного фінансового 

контролю Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;  

- Бюджетного кодексу України [64], яким визначаються правові засади 

функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи 

бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за 

порушення бюджетного законодавства;  

- Митного кодексу України [65] у частині регулювання правовідносин, 

що виникають у зв’язку з організацією діяльності органів доходів і зборів;  

- Податкового кодексу України [66], який регулює відносини, що 

виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний 

перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх 

адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, 

компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових 

осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення 

податкового законодавства); 

- чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України і якими регулюються питання державного 

фінансового контролю; 

- нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання 

Бюджетного кодексу України та законів з питань, що регулюють відносини, 

що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання 

бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, питання відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та 

погашення державного і місцевого боргу; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
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- нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання 

Податкового кодексу України та законів з питань митної справи;  

- положень Кабінету Міністрів України, які закріплюють повноваження 

спеціалізованих органів державного фінансового контролю щодо здійснення 

контрольної діяльності; 

- нормативно-правових актів щодо здійснення державного фінансового 

контролю контролюючих органів (Міністерства фінансів України, Рахункової 

палати, Державної аудиторської служби України, Державної фіскальної 

служби України, Державної казначейської служби України, Національного 

банку України та інших органів спеціального контролю відповідно до 

компетенції);  

- рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування з питань регулювання правових засад державного 

фінансового контролю. 

До окремої групи слід віднести процедурне законодавство, яке визначає 

особливості вирішення податкових спорів, наприклад КАС України (який 

визначає юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, встановлює 

порядок здійснення судочинства в адміністративних судах).  

Таким чином, на підставі аналізу нормативних, довідникових та 

доктринальних джерел, варто підсумувати, що поняття «державний 

фінансовий контроль» містить такі особливі ознаки: 1) реалізується у 

специфічній сфері відносин – публічно-правовій; 2) здійснюється 

спеціальними суб’єктами – учасниками публічних правовідносин, наділеними 

владними повноваженнями; 3) проводиться відносно специфічного предмета і 

об’єктів; 4) здійснюється з метою забезпечення ефективного і раціонального 

управління публічними фінансовими ресурсами; 5) регламентований 

спеціальними імперативними нормами права [67, с. 101]. 
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1.2. Принципи державного фінансового контролю 

 

 

З метою поєднання надбань юридичної науки і практичного 

правозастосування, вітчизняні науковці все більшу увагу приділяють 

дослідженню принципів в різних сферах правового життя. Однак, враховуючи 

важливість внеску вчених у дослідження такого багатогранного питання як 

принципи, а також значну численність наукових розробок тематики принципів 

у праві, не можна не звернути увагу на те, що у цій сфері результати 

дослідження є спірними і дотепер залишаються актуальними. Тому 

пропонується проведення наукового пошуку та обґрунтування нових 

теоретичних позицій визначення поняття принципів державного фінансового 

контролю та з’ясування їхньої сутності. 

Насамперед, варто звернутися до аналізу загального поняття принципу, 

оскільки це твердження сприймається в якості головного, важливого, 

суттєвого, неодмінного або, принаймні, бажаного. Принципи – це «основне, 

найзагальніше, вихідне положення, засіб, правило, яке визначає природу та 

соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості» [68, 

с. 43]. Термін «принцип» походить від латинського слова «principium» і 

буквально перекладається як «те, з чого все починається» [69] та означає 

«базові засади, фундаментальну основу, вимоги» тощо. Водночас, за 

визначенням словника іншомовних слів, принцип – це те, що «знаходиться в 

основі певної теорії науки, внутрішнє переконання людини, основне правило 

поведінки» [70, с. 547]. Так, наприклад, В.І. Даль тлумачить слово «принцип» 

як наукове чи моральне начало, основу, правило, від якого не відступають [71, 

с. 431]. За інтерпретацією С.І. Ожегова принцип є: основним вихідним 

положенням певної теорії, науки, вчення, концепції, світогляду; 

переконанням, поглядом на речі; визначальною особливістю в улаштуванні 

чого-небудь [72, с. 585]. Філософський енциклопедичний словник свідчить 

про те, що принцип є синонімом життєвої позиції, його називають внутрішнім 
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переконанням людини – практичними, моральними й теоретичними засадами, 

якими вона керується у реальному житті, у різноманітних сферах діяльності. 

У філософській довідковій літературі під принципами також розуміють 

загальні вимоги до побудови системи теоретичного знання, сформульовані як 

те первинне, першопочаткове, що лежить в основі певної сукупності фактів 

[73, с. 519]. В юридичній літературі в означенні «принципу» застосовуються: 

першооснова, підстава, аксіома, постулат, передумова знання, керівна ідея, 

центральне поняття, ланка, яка пов’язує ключове поняття, відправний пункт 

пояснення, основоположне теоретичне знання, вираження необхідності або 

закону явищ, одна з логічних функцій закону, внутрішнє переконання людини 

й погляд на речі [74, с. 12]. 

Із вище перелічених словникових визначень термін «принцип» 

розкривається як основні, вихідні положення певної теорії, вчення, науки, 

світосприйняття тощо. Проте у дослідженні адміністративно-правового 

правового регулювання державного фінансового контролю розглянемо 

принципи як основоположні ідеї, керівні засади, фундаментальні положення, 

вихідні начала, які є найсуттєвішою основою не лише правових норм, а й всієї 

правозастосовчої діяльності. 

Принципи – одна з фундаментальних категорій, що використовується для 

характеристики суспільних відносин у будь-якій сфері діяльності [75, с. 61]. 

Слід зазначити, що в умовах, коли немає чіткого уявлення про те, що є 

принципами у праві, стає важко міркувати про механізми забезпечення їх 

реалізації, гарантування. Вирішення існуючої теоретичної проблеми вимагає, 

перш за все, визначення того родового поняття, зв’язок з яким найбільш точно 

характеризує сутність принципів у праві. Разом із тим, аналіз наукової 

літератури свідчить про те, що саме виявлення поняття, яке розкриває 

сутність терміну «принципи» у повній мірі, викликає найбільш серйозні 

труднощі. У зв’язку із цим, близькими за значенням до поняття «принцип» є 

еквівалентні терміни, а саме: «засада», «положення», «основа», «ідея» та ін., 
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що дозволяє використовувати їх як рівнозначні, тобто в однаковому сенсі без 

шкоди для змісту. 

Слід зазначити, що слово «засади» в сучасній українській мові тлумачать 

як основу чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь; 

вихідне, головне положення, принцип; основу світогляду, правило поведінки; 

спосіб, метод здійснення чого-небудь [76, с. 419]. Тобто категорія «засада» у 

певній мірі характеризує загальнотеоретичну важливість досліджуваного 

явища або процесу, підкреслює його основоположність, визначальність. 

Термін «положення» означає тезу, твердження, думку, що знаходиться в 

основі чого-небудь [76, с. 851], те що певним чином обумовлює розуміння 

сутності принципу, надає йому засновницького, засадничого характеру. Що 

стосується терміну «основа», у переносному, абстрактному значенні, – це те, 

на чому що-небудь ґрунтується, тримається, базується. У правовій науці, 

зазвичай, «основи» вживаються у множині, тлумачень «основ» є декілька: 

головні засади, підвалини чого-небудь (моралі, поведінки і т. ін.); провідні 

принципи, правила, якими хто-небудь постійно керується у житті, діяльності 

тощо [77]. Тому «основа» є сутністю, що забезпечується правом; постулат, 

продиктований правом, його нормами. Слід визнати, що в основі кожного 

принципу знаходиться певна ідея. Термін «ідея» відображає генетичний 

аспект принципу, допомагає продемонструвати, що принципи є 

інтелектуально-духовними засадами та надають принципам такої риси, як 

універсальність, самоочевидність, самодостатність [78, с. 25]. Відомо, що 

категорія «принцип» має подібне значення з категорією «правило», під яким 

розуміється припис дії, за порушення якого слід застосувати санкції. Отже, з 

огляду на проведений аналіз можна погодитися із тим, що поняття 

«принципи» співвідносні з багатьма категоріями («засади», «положення», 

«основи», «ідеї» тощо), що відображає їх як насичене різноаспектне, 

великомасштабне явище. А сутнісне тлумачення терміну «принцип» полягає в 

головних засадах, які лежать в основі явищ, систем, процесів. Таким чином, за 

найбільш поширеними варіаціями, принципи – це основи, положення, засади, 
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правила, норми, вимоги, тобто змістовно аналогічні поняття, які науковою 

спільнотою та на законодавчому рівні трактуються у широкому сенсі (основи, 

положення, засади) або у вузькому (правила, норми, вимоги), які є певними 

орієнтирами діяльності учасників певних суспільних відносин. 

Однією із найважливіших умов досягнення мети та цільових завдань 

державного фінансового контролю, створення його єдиної і ефективної 

системи є додержання принципів контролю, тобто головних вимог, правил, 

стандартів, що охоплюють процедури контрольної діяльності у цілому. 

Принципи державного фінансового контролю розкривають внутрішні 

закономірності організації і здійснення контролю та водночас зумовлюють 

суворі вимоги, згідно з якими створюється та функціонує система фінансового 

контролю у системі публічного адміністрування. 

Державний фінансовий контроль здійснюється певними державними 

органами, а це означає, що виконання завдань кожного з них так або інакше 

пов’язане із принципами, які виступають основоположним фундаментом 

їхньої діяльності. Також слід зазначити, що державний фінансовий контроль 

реалізується за тими ж принципами, що і фінансова діяльність, тому що 

контроль є її складовою. Між тим, фінансовий контроль має і специфічні 

принципи, що викладені в Лімській декларації керівних принципів контролю. 

Це обумовлено тим, що в сучасному суспільстві формується єдина система 

стандартизації державного фінансового контролю, мета якої полягає в 

розробці загальних принципів діяльності контролюючих органів. 

Передусім, варто констатувати те, що в юридичній літературі немає по-

перше, однозначної дефініції поняття «принципи державного фінансового 

контролю», адже його визначення залежить від контексту застосування та 

позиції того чи іншого автора, і по-друге, відсутня єдина думка щодо переліку 

принципів державного фінансового контролю. Слід зазначити, що питання 

принципів контролю привертали увагу вчених-адміністративістів як у цілому, 

так і щодо розгляду окремих його різновидів (державного, фінансового тощо). 
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Так, наприклад, В.М. Гаращук зазначає, що «у юридичній науці під 

принципами контролю слід розуміти розроблені з урахуванням досягнень 

науки управління і втілені в практику організаційні та правові основи 

організації і здійснення контролю, що забезпечують його результативність». 

Вчений акцентує увагу на комплексному характері відповідних принципів, 

адже вони поєднують у собі ознаки фундаменту, базису контрольної 

діяльності, правових вимог, що мають загальнообов’язковий характер, а також 

ознаки фундаменту форми публічного управління. Саме таке органічне 

поєднання вищезазначених властивостей свідчить про комплексний характер 

принципів контролю [79, с. 99]. О.Ф. Андрійко наголошує, що в «літературі 

існують різні підходи до розуміння принципів контролю та їх систематизації, 

однак домінуючим є підхід, згідно з яким виділяють загальні засади 

контролю, що є похідним від принципів управління державою, та спеціальні, 

пов’язані із особливостями власне контролю» [18, с. 20]. Досліджуючи 

контроль як правову форму діяльності, В.М. Горшеньов та І.Б. Шахов 

зазначають, що принцип контролю є основною ідеєю, яка є найвищою 

концентрацією теорії та практики, своєрідним синтезом роздумів та досвіду 

[80, с. 73]. На переконання О.В. Шоріної принципи контролю, – це 

організаційні та правові основи організації та здійснення контролю, що 

забезпечують його результативність [75, с. 61]. У свою чергу Д.В. Лученко 

стверджує, що принципами контролю є «науково обґрунтовані та апробовані 

практикою, закріплені прямо або опосередковано в нормативно-правових 

актах основи організації та здійснення контролю» [81, с. 200]. Окремі 

науковці характеризують принципи контролю як основні засади, на яких 

здійснюються його функції [82, с. 65]. О.П. Гетманець визначає принципи 

контролю як систему елементів, що становить фундамент методологічної бази 

контролю [83, с. 88]. В.А. Хмельницький вважає, що «принцип контролю – це 

загальноприйняте правило дії в контрольних ситуаціях, він втілює економічні, 

соціальні та інші закономірності сфери контролю, визначає вимоги, 
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відповідно до яких формує і функціонує підсистема контролю в системі 

управління виробництвом, суспільством» [84, с. 16-17].  

На думку В.К. Колпакова принципами є позитивні закономірності, 

пізнані наукою і практикою, закріплені у правових нормах [85, с. 18]. О.І. 

Миколенко виокремлює такі принципи контролю: загальні принципи права; 

принципи адміністративного процедурного права (галузеві); принципи, 

характерні для окремих інститутів чи окремих адміністративних проваджень 

(спеціальні) [86, с. 283-284]. Досить ґрунтовне визначення, запропоноване 

Т.О. Коломоєць, відповідно до якого принципи контролю – це вихідні, 

основоположні засади, ідеї, що концентрують у собі досягнення доктрини та 

практики, виражають соціальні ідеї, виконують функцію 

загальнонормативного орієнтиру здійснення контрольної діяльності з боку 

державних органів, громадськості, спрямовані на вдосконалення та 

забезпечення ефективності такої діяльності [87, с. 41]. 

В.В. Бурцев аналізує принципи державного фінансового контролю та 

відзначає в якості ключової умови досягнення мети і завдань державного 

фінансового контролю, – дотримання принципів, тобто основних правил, що 

охоплюють контрольну діяльність у цілому. Науковець наполягає на виділенні 

основних вимог до організації державного фінансового контролю, які за своєю 

сутністю хоч і не вважає принципами, але наголошує, що саме вимоги 

обумовлюють ефективне функціонування системи державного фінансового 

контролю у цілому [88]. А.М. Михайловський зазначає, що принципи 

державного фінансового контролю виступають основоположними керівними 

положеннями, відповідно до яких будується контрольна діяльність держави 

[89, с. 89]. Л.А. Савченко вважає принципами фінансового контролю основні 

засади, на яких базується організація та здійснення фінансового контролю [45, 

с. 68]. І.М. Ярмак під принципами фінансового контролю розуміє основні 

вимоги, визначені у нормативно-правових актах та правила, що не знайшли 

правового закріплення, але отримали загальне визнання під час організації 

фінансового контролю та діяльності суб’єктів, наділених контрольними 
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повноваженнями, визначають специфіку організаційної побудови 

контролюючих суб’єктів, відображають особливості їх діяльності, 

характеризують професійні якості осіб, що реалізують контрольні функції, 

забезпечують результативність, ефективність, дієвість фінансового контролю 

[90, с. 188]. Існує твердження, що принципи фінансового контролю – це 

основні положення фінансового контролю, що застосовується на практиці [91, 

с. 16]. Також є таке визначення основних принципів державного фінансового 

контролю як науково вивірених та підтверджених світовою практикою засад, 

які є його організаційною і правовою основою [92, с. 94]. Деякі науковці, 

досліджуючи концептуальні основи організації державного фінансового 

контролю та аудиту слушно зауважують, що на відміну від постулатів, за 

допомогою яких визначаються межі (рамки) розвитку аудиту, у принципах 

контролю конкретизуються, удосконалюються найважливіші характеристики 

[93, с. 232]; визначення принципів державного фінансового контролю 

допоможе забезпечити покращення стану управління фінансовими ресурсами 

держави [94, с. 133]. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна запропонувати 

визначення поняття принципи державного фінансового контролю – це 

теоретично обґрунтовані і нормативно закріплені правові, процесуальні та 

організаційні основи здійснення публічного фінансового контролю, які 

визначають його загальну спрямованість, а також керівні засади, на яких 

ґрунтується специфіка контрольної діяльності органів публічного 

адміністрування [95, с. 157]. 

Визначивши сутність поняття принципів державного фінансового 

контролю, видається можливим перейти до вирішення наступного наукового 

завдання дослідження – з’ясувати конкретний перелік принципів державного 

фінансового контролю, систематизувати та висвітлити їх сутність, оскільки 

кожен принцип має як теоретичне, так і практичне значення і дозволяє 

конкретизувати напрями контрольних відносин. Для цього необхідно 

проаналізувати точки зору науковців щодо класифікації принципів контролю 
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у сфері публічних фінансів. Крім того, принципи державного фінансового 

контролю доцільно розглядати як певну систему, що є сукупністю 

взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих принципів фінансового контролю у 

відповідній сфері відносин.  

Принципи державного фінансового контролю є конкретизацією 

характерних особливостей контролю в системі управління, вони ґрунтуються 

на його закономірностях і слугують конкретним виразом їхньої дії. Принципи 

контролю повинні відповідати певним вимогам, до яких відносять: 

об’єктивність, визначеність, стійкість, конкретність, взаємозв’язок з іншими 

принципами тощо [96, с. 42]. Варто зазначити, що державний фінансовий 

контроль, будучи складовим елементом фінансової діяльності держави, 

зумовлений її особливостями, в тому числі властивим їй принципами, на яких 

базується процес контрольної діяльності органів публічного адміністрування, 

але, звичайно, із адаптацією змісту цих принципів відносно функції контролю.  

У науковому оточенні здійснюються окремі спроби щодо формування 

системи принципів державного фінансового контролю, виділяють різні групи 

принципів, однак в наявності поки відсутній уніфікований підхід до їхнього 

визначення. Так, у зв’язку із цим В.Ф. Максімова виокремлює низку 

загальних, загальносистемних, етичних принципів організації та здійснення 

фінансового контролю. До основних принципів здійснення державного 

фінансового контролю відносить: законність, обов’язковість, стратегічну 

спрямованість, неупередженість, всебічність (всеосяжність), системність, 

плановість, регулярність (своєчасність), конкретність, економічність, 

гласність (за умови дотримання державної, службової, комерційної та іншої 

таємниці, що охороняється законом), дієвість [58, с. 65-71]. 

Деякі сучасні науковці виділяють принципи організації та виокремлюють 

принципи здійснення державного фінансового контролю. Так, на їхню думку, 

принципами організації державного фінансового контролю є: розмежування 

місця, ролі, завдань та функцій органів державного фінансового контролю 

відповідно до законодавства; функціональна, організаційна, персональна й 
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фінансова незалежність органів державного фінансового контролю та їх 

посадових осіб від підконтрольних об’єктів; координація діяльності органів 

державного фінансового контролю з метою виключення дублювання у їх 

роботі та забезпечення єдиної системи державного фінансового контролю на 

усіх рівнях державної влади. Основними принципами здійснення державного 

фінансового контролю вважають: законність, обов’язковість, незалежність, 

об’єктивність, стратегічну спрямованість, неупередженість, гласність (за 

умови дотримання державної, службової, комерційної та іншої таємниці, що 

охороняється законом), всебічність (всеосяжність), системність, плановість, 

регулярність (своєчасність), конкретність, економічність, дієвість [31, с. 19]. У 

свою чергу, Л.А. Савченко стверджує, що принципи фінансового контролю 

одночасно є принципами його організації та принципами діяльності суб’єктів 

фінансового контролю, оскільки вони реалізуються під час діяльності 

останніх і пропонує власний їх перелік: законність, плановість, публічність, 

незалежність, об’єктивність, компетентність, оперативність, системність [45, 

с. 69]. Поряд із цим, І.К. Дрозд пропонує поділяти принципи державного 

фінансового контролю на загальні, аналітичні й етичні. Загальні принципи 

державного фінансового контролю поділяє на принципи: законності, 

незалежності, об’єктивності, гласності, системності, відповідальності, 

ендогенності (комунікативності), розподілу контрольних повноважень, 

компаративності, своєчасності та превентивності [97, с. 48-50]. На думку Н.В. 

Синюгіної поділ принципів на окремі групи: загальні, етичні, специфічні не є 

доцільним через те, що такий поділ нібито ранжує принципи за їх важливістю, 

оскільки принципи повинні мати один рівень важливості. Надає власний 

перелік принципів державного фінансового контролю, який вважає 

вичерпним: незалежність, законність, системність, систематичність, 

об’єктивність, публічність [98, с. 111]. В.Ф. Піхоцький поділяє принципи 

реалізації державного фінансового контролю за класифікаційними ознаками 

на такі: методологічні принципи: демократизм, гуманізм, пріоритет прав 

людини і громадянина, незалежність, законність, об’єктивність, гласність, 
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систематичність, професіоналізм, конфіденційність; принципи організації: 

результативність, адресність, своєчасність, гнучкість, економічність, 

законність, незалежність, збалансованість, системність та принципи 

здійснення контролю: законність, об’єктивність, гласність, ефективність, 

плановість, системність, безперервність, демократичний централізм, 

відповідальність [41, с. 44-45]. С.В. Бардаш, досліджуючи принципи контролю 

як поліморфного явища, пропонує класифікаційну модель, в основу побудови 

якої покладає наступні факти: доцільності поділу принципів за видами 

контролю (зовнішній і внутрішній) на загальні та специфічні, їх 

обґрунтованості, диференціації (принципи, що пов’язані з практичною 

діяльністю – організацією та здійсненням контролю), а також наголошує на 

раціональності включення принципів професійної етики суб’єкта контролю до 

системи принципів. Науковець виділяє п’ятдесят принципів контролю, які 

систематизовані за групами теоретичних і методологічних принципів [99, с. 

7]. С.О. Ніщимна вважає, що принципи публічного фінансового контролю не 

потрібно класифікувати – їх можна поділити, наприклад, на загальні та 

внутрішні інституційні. Перша група – загальні принципи публічного 

фінансового контролю охоплює всі загальні принципи, що застосовуються у 

фінансовому праві і принципи публічної фінансової діяльності, оскільки 

контроль здійснюється у межах контрольної діяльності, яка є видом публічної 

фінансової діяльності. Друга група – внутрішні інституційні принципи 

публічного контролю. До цієї групи відносить особливі засади, на яких 

ґрунтується процес здійснення такого контролю, а також засади організації 

суб’єктів фінансового контролю; принципи функціонування вищих органів 

фінансового контролю [100, с. 200]. А.І. Бондаренко, спираючись на 

положення Лімської декларації керівних принципів контролю як на 

принциповий документ, який рівною мірою враховує різницю в системах 

фінансового контролю різних країн, вважає доцільним впровадження всіх 

принципів фінансового контролю, які в ній закріплено, у діяльність органів 

державного фінансового контролю в Україні в якості загальних щодо 
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здійснення контрольних повноважень всіма органами державного фінансового 

контролю, а специфічні для кожного окремого органу принципи, пропонує 

закріпити в нормативних актах, що визначають їх статус та правові основи 

діяльності [101, с. 232]. На погляд вчених В.К. Симоненка, О.І. Барановського, 

П.С. Петренка ефективність функціонування системи державного фінансового 

контролю залежить від умов дотримання наступних принципів: достатності, 

законодавчо визначених повноважень органів державного фінансового 

контролю; об’єктивності і гласності контрольної діяльності; невідворотності 

покарань за порушення податкового та бюджетного законодавства; 

періодичності контрольних заходів; взаємодії контролюючих органів у формі 

здійснення спільних перевірок [102, с. 37]. Н.Д. Собкова пропонує 

запровадження у діяльність контрольних органів державного фінансового 

контролю наступних принципів: узгодженість та плановість дій суб’єктів 

державного фінансового контролю; об’єктивність та гласність їх діяльності; 

невідворотність покарання за порушення податкового та бюджетного 

законодавства; неупередженість та об’єктивність у процесі здійснення 

державного фінансового контролю; планомірність в системі добору об’єктів 

фінансового контролю, заснованій на циклічності перевірок; невтручання в 

оперативну фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання, за 

винятком випадків, передбачених законодавством; відкритість та прозорість 

за винятком необхідності дотримання режиму спеціальних обмежень, у тому 

числі нерозголошення комерційної, державної та інших таємниць, відповідно 

до законодавства; дотримання норм професійної етики; консолідована 

взаємодія органів загальнодержавного фінансового контролю [103, с. 190]. 

Підтримуючи і у цілому позитивно оцінюючи напрацювання дослідників 

проблеми визначення принципів у сфері державного фінансового контролю, 

можна зробити висновок, що низка таких принципів як: законності, гласності, 

об’єктивності, незалежності, системності, ефективності, – повторюється в 

роботах переважної більшості вчених. Слід зауважити, що вказаний перелік 

принципів зустрічається також при вивченні основоположних засад будь-якої 
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галузі права або певної діяльності, насамперед, державної. Отже, можна 

констатувати, що зазначені основні засади складають загальний перелік 

принципів, характерних для будь-якої правової діяльності, процесу тощо, 

зокрема властиві для організації та здійснення державного фінансового 

контролю. 

Інші принципи, які виокремлюються вченими, відносяться до окремих 

характеристик державного фінансового контролю. Так, наприклад, моральні і 

етичні принципи, компетентність, професіоналізм, відповідальність, відносять 

до принципів діяльності суб’єктів державного фінансового контролю. В той 

же час, принцип гласності вважають синонімом принципу публічності, 

принцип неупередженості ототожнюють з принципом об’єктивності. Принцип 

конфіденційності взагалі суперечить принципу публічності, а принцип 

розподілу контрольних повноважень входить до складу принципу 

системності. Рівнозначні за змістом можуть бути принципи регулярності, 

систематичності, періодичності, постійності. Що стосується принципів 

плановості, економічності, оперативності, їх не доцільно закріплювати в 

якості принципів державного фінансового контролю тому, що вони не можуть 

мати місце у всіх без виключення заходах відповідного контролю.  

Під час формулювання принципів потрібно виходити з того, що 

відмінною рисою принципів будь-якої категорії, зокрема принципів 

державного фінансового контролю є те, що вони водночас є і концептуальною 

основою (теорія), і інструментом забезпечення ефективності діяльності 

(практика) [104]. 

Необхідно звернути увагу, що у діючому національному законодавстві не 

визначено єдиних принципів стосовно державного фінансового контролю. 

Якщо звернутися до основного нормативно-правового акта, що регулює 

правові та організаційні засади державного фінансового контролю в Україні, 

Закону України від 26.01.1993 р. «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» [28], то він взагалі не закріплює принципи 

державного фінансового контролю, що безумовно є прогалиною чинного 
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законодавства. Так, відповідно до ст. 1 цього Закону, орган державного 

фінансового контролю у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Бюджетним кодексом України, Законом України від 26.01.1993 р. «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», 

іншими законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України. Це дає підстави стверджувати, що принципами здійснення 

державного фінансового контролю є принципи діяльності органів державного 

фінансового контролю, закріплені у відповідних нормативно-правових актах, 

що регулюють відповідні контрольні відносини, сферою яких є операції, що 

здійснюються з використанням фінансів (бюджетні, фіскальні, валютні тощо).  

Так, наприклад, контрольна діяльність Рахункової палати базується на 

нормативно закріплених принципах: законності, незалежності, об’єктивності, 

безсторонності, гласності, повноти, неупередженості, достовірності та 

обґрунтованості (згідно з ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 32 Закону України від 02.07.2015 р. 

«Про Рахункову палату») [105]. Проте, відповідні принципи діяльності 

Рахункової палати не можна назвати вичерпним переліком.  

Україна, як держава, що прагне до співпраці з Європейським 

співтовариством, поступово впроваджує заходи для наближення свого 

законодавства до європейського рівня. В системі державного фінансового 

контролю є багато складових, що відрізняються за організаційними 

структурами у різних країнах, однак методологічна основа, тобто принципи, 

види, мета і завдання, стандарти є спільними для всіх країн Європейського 

Союзу. Так, наприклад, Рахункова палата застосовує у своїй практичній 

діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих 

органів фінансового контролю (INTOSAI) [106], Європейської організації 

вищих органів фінансового контролю (EUROSAI) [107] та Міжнародні 

стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ) [108] в частині, що не 

суперечить Конституції та законам України (згідно ч. 7, ст. 3 Закону України 

від 02.07.2015 р. «Про Рахункову палату»), а саме наступні принципи: 

законності, відкритості і транспарентності, незалежності, економічності, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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ефективності, відповідальності, результативності, об’єктивності, сумлінного 

управління, включаючи підзвітність, підпорядкованість, прозорість, 

принциповість, етику, чесність, професіоналізм, авторитетність. Порівняння 

переліків принципів вітчизняних з міжнародними свідчить про те, що 

національне законодавство не повною мірою використовує міжнародний 

досвід, у зв’язку із чим необхідно продовжити удосконалення національного 

законодавства щодо імплементації тих міжнародних норм, які відповідають 

внутрішнім умовам і цілям розвитку держави. 

Загальні принципи державного фінансового контролю, що стосуються 

діяльності органів контролю загалом, доповнюються індивідуальними 

принципами, які відносяться до діяльності представників органів контролю і 

зібрані у Міжнародному кодексі етики аудиторів державного сектора, 

ухваленому INTOSAI [109], що являє собою декларацію системи цінностей та 

принципів, які спрямовують повсякденну роботу державних аудиторів. 

Незалежність, повноваження та функції контролерів державного сектора 

вимагають від працівників органів державного фінансового контролю 

дотримання важливих вимог професійної етики. Слід також зазначити, що, з 

огляду на культурне, мовне, правове та соціальне розмаїття країн, кожна з них 

має розробити такий кодекс етики, який відповідає місцевим умовам, а, отже, 

у цьому контексті Кодекс етики INTOSAI може слугувати типовим зразком 

для національних кодексів етики. Так, наприклад, Правила професійної етики 

посадових осіб Рахункової палати, затверджені рішенням Рахункової палати 

від 10.11.2015 р., визначають стандарти та норми поведінки і етики 

працівників, гарантії їх дотримання і відповідальність за їх порушення та 

передбачають наступі принципи діяльності: законність, об’єктивність, 

незалежність, чесність та порядність, професійну компетентність, культуру 

поведінки, конфіденційність, неупередженість та нейтральність [110]. 

Організація і діяльність органів державного фінансового контролю так чи 

інакше, базується на загальних принципах, вироблених багаторічним 

міжнародним досвідом і викладених переважно в Лімській декларації 
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керівних принципів контролю Міжнародної організації вищих контрольних 

органів. Держава, яка прийняла за основу принципи Лімської декларації, 

погоджується з постулатами, прийнятими міжнародною спільнотою при 

узагальненні історичного досвіду організації і здійсненні державного 

фінансового контролю. Прямої вказівки на формулювання принципів у 

Лімській декларації немає, однак вони випливають з контексту самої 

декларації, а саме: законності, об’єктивності, незалежності; гласності і 

відкритості контрольних органів з обов’язковою вимогою дотримання 

комерційної та іншої таємниці, що захищається законом; публічності, 

ефективності і економічності, системності і систематичності, плановості, 

достовірності, збалансованості і узгодженості, повноти охоплення об’єктів 

контролем, превентивності контрольних дій, сталості, компетентності, 

відповідальності, дотримання професійної етики та інші [111].  

Слід зауважити, що суттєвою прогалиною у вітчизняному законодавстві є 

відсутність закріплення принципів державного фінансового контролю у 

нормативно-правових актах, що визначають правові та організаційні засади 

інших органів, які здійснюють державний фінансовий контроль, таких як 

Міністерство фінансів України, Державна аудиторська служба України, 

Державна казначейська служба України, Державна фіскальна служба України 

та ін. Органи державного фінансового контролю для виконання своїх функцій 

повинні керуватися принципами проведення контролю, тобто дотримуватися 

основних вимог, єдиних правил і стандартів. Але відсутність закріплення 

принципів державного фінансового контролю в єдиній нормативні базі, не 

сприяє формуванню придатних умов для підвищення його функціональності. 

Тому доцільним вбачається закріплення загальних принципів державного 

фінансового контролю в єдиному для всіх органів державного фінансового 

контролю нормативно-правовому документі, в Законі України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 

26.01.1993 р., оскільки на практиці вони повинні дотримуватись саме 

принципів державного фінансового контролю. 
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Із урахуванням доктринальних і законодавчих положень доцільно 

запропонувати власну авторську умовну систему універсальних принципів 

державного фінансового контролю та зупинитися на їх характеристиці. 

1. Принцип верховенства права є основоположним принципом правової 

держави, мегапринципом, який визначає певні вимоги до всіх суспільних 

інститутів, зокрема відноситься до сфери державного фінансового контролю з 

метою забезпечення невідчужуваних та невід’ємних основних прав і свобод 

людини. Конституція України (згідно зі ст. 8) легально закріплює та визнає 

дію верховенства права, а також роз’яснює його зміст: а) як найвищу 

юридичну силу Конституції України та відповідність їй законів та інших 

нормативно-правових актів; б) як пряму дію норм Основного Закону та 

гарантування права на звернення для захисту конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. Так, наприклад, П.М. Рабінович зазначає, що зміст 

принципу верховенства права як одного із фундаментальних конституційних 

принципів полягає в тому, що для функціонування держави в цілому і системи 

її органів зокрема він означає, що всі проголошені на найвищому 

законодавчому рівні норми, принципи, ідеї та ідеали, а також конкретні права 

і свободи людини та громадянина повинні реалізовуватись у повсякденному 

житті та функціонуванні органів державної влади [112, с. 12]. М.І. Козюбра 

зазначає, що одне з провідних місць в утвердженні нових відносин між 

виконавчою владою і громадянами, що ґрунтуються на положеннях 

Конституції України, має бути відведене вимозі верховенства права – 

обмеженню дискреційних повноважень. Особливо актуальним у сучасних 

українських реаліях є зведення до мінімуму дискреційних повноважень 

державних чиновників у таких сферах, як: інвестиційна діяльність; 

обслуговування державних фінансових ресурсів; використання державної та 

муніципальної (комунальної) власності; закупівлі товарів, продукції, сировини 

і продовольства для державних потреб; оподаткування тощо [113, с. 14-15]. З 

обмеженням дискреційних повноважень безпосередньо пов’язана така 

гарантія забезпечення верховенства права в системі виконавчої влади як 
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наявність розвинутих процедур у діяльності її органів і посадових осіб, 

передусім у їх відносинах з громадянами. Встановлюючи для органів 

виконавчої влади та їх посадових осіб відповідні критерії прийняття рішень, 

справедливі процедури здатні обмежити їх владу [114, с. 145]. Це стосується 

також діяльності органів, що реалізують свої повноваження у сфері 

державного фінансового контролю. На дію принципу верховенства права у 

сфері публічного адміністрування звертає увагу І.К. Залюбовська. Так, на її 

думку, за своїм призначенням центральні органи виконавчої влади 

забезпечують або сприяють формуванню і втіленню в життя державної 

політики у відповідних сферах управління, а тому необхідність нормативного 

закріплення змісту та вимог принципу верховенства права має 

екстраполюватися не тільки на положення, що визначають правовий статус 

центральних органів виконавчої влади, а й на державну політику, цільові 

програми загальнодержавного та галузевого розвитку, що, у свою чергу, 

виступає необхідною передумовою подальшої демократизації правовідносин у 

публічно-правовій сфері [115, с. 229]. 

2. Принцип законності у діяльності органів публічного адміністрування є 

визначальним принципом здійснення державного фінансового контролю, який 

означає сукупність вимог, гарантій, що забезпечують порядок у державі 

(верховенство закону в системі нормативно-правових актів, рівність перед 

законом, неухильне виконання закону всіма суб’єктами відповідних 

правовідносин, у разі порушення закону, – притягнення винних до 

відповідальності), тобто відповідність здійснення державного фінансового 

контролю точному дотриманню правових норм. 

Принцип законності, в першу чергу, є конституційним принципом, так ст. 

6 Конституції України передбачає, що діяльність всіх державних органів, а 

відповідно і органів державного фінансового контролю, має здійснюватися у 

встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України, а також 

згідно із ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
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підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України [63]. Тобто ідеться про неможливість контролюючого 

суб’єкта – органу державного фінансового контролю виходити за рамки норм 

законодавства. На відміну від діяльності інших державних органів, одним із 

завдань контролюючих суб’єктів є перевірка дотримання законності у сфері 

публічних фінансів, тому принцип законності для них має дуже важливе 

значення. Принцип законності також спрямований на захист інтересів 

підконтрольних суб’єктів, адже ним передбачено виконання контролюючими 

суб’єктами повноважень лише у межах законодавства. Так, В.М. Гаращук 

стверджує, що принцип законності означає, що контроль повинен 

здійснюватися: у межах повноважень органу, який проводить контроль; 

компетентними посадовими особами; із дотриманням необхідної процедури та 

термінів контролю; з належним юридичним закріпленням етапів та 

результатів контролю [79, с. 99]. Л.А. Савченко доводить, що принцип 

законності у сфері державного фінансового контролю зводиться до 

підпорядкованості діяльності контролюючих суб’єктів, їх посадових осіб 

чинним нормативно-правовим актам [116, c. 155]. О.П. Гетманець зазначає, 

що сутність законності у контролі бюджетного процесу полягає в тому, що, з 

одного боку, всі суб’єкти контролю, тобто органи та посадові особи, 

виконуючи свої повноваження, повинні неухильно дотримуватися положень 

законодавчих актів, не зловживати наданими повноваженнями, а з іншого – 

всі підконтрольні суб’єкти, учасники бюджетного процесу, повинні бути 

впевнені у своїй недоторканності, мати гарантії щодо реалізації свого 

правового статусу та невідворотності юридичної відповідальності за будь-яке 

правопорушення [117, с. 44].  

3. Принцип гласності означає право на доступ до публічної інформації. 

Всі результати проведеного державного фінансового контролю повинні 

знаходитися у вільному доступі. Звіти про роботу органів державного 

фінансового контролю, публікація результатів перевірок у друкованих 

виданнях дозволяють інформувати населення про реальний стан держави. 
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Інформація, якою володіють органи публічної влади, має бути максимально 

відкритою і доступною, однак, не всі результати можуть негайно 

публікуватися, оскільки в окремих випадках належить додатковий розгляд, 

визначення причин порушень. Так, Лімська декларація керівних принципів 

контролю проголошує обов’язок опублікування щорічних звітів про висновки 

і підсумки проведених контрольних заходів (згідно ст. 16 Декларації ) [111]. 

Доступ громадян до інформації також виражений у публічній формі, 

гарантований державою і закріплений на законодавчому рівні, а саме у ст. 4 

Закону Україні від 13.01.2011 р. «Про доступ до публічної інформації» 

здійснюється за такими принципами: прозорості й відкритості діяльності 

суб’єктів владних повноважень; вільного отримання та поширення інформації, 

крім обмежень, встановлених законом; рівноправності незалежно від ознак 

раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак [118]. М.О. Перепелиця наголошує, що принцип гласності 

виражається в процедурі доведення до відома суб’єктів змісту фінансово-

правових актів з усіх питань, що стосуються фінансової діяльності держави, 

починаючи від проектів і закінчуючи звітами щодо виконання цих актів за 

допомогою різних засобів масової інформації, електронних систем тощо [119, 

с. 115].  

Принцип гласності державного фінансового контролю тісно пов’язаний з 

принципом публічності, фактично його розуміють як публічність (відкритість 

для публіки), їх досить часто плутають або ототожнюють. В підтвердження 

цього, Д.С. Роговенко вказує, що публічність є складовою принципу 

гласності, оскільки виступає як спосіб закріплення й забезпечення гласності. 

Публічність у контексті наведеного визначення являє собою відкритість 

державних органів та органів місцевого самоврядування, на підставі чого 

робить висновок про взаємозв’язок публічності та гласності [120, с. 172]. Л.А. 

Савченко пропонує законодавчо розмежовувати поняття «гласність» і 

«публічність», оскільки під гласністю розумує обов’язковість проходження 
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фінансових документів, висновків про діяльність відповідних контрольних 

органів через представницькі органи, а публічність – це доведення результатів 

діяльності органів фінансового контролю до відома громадськості [121, с. 

376]. В той же час С.Є. Федоров висловлює думку щодо існування у 

фінансовому контролі як принципу гласності, так і принципу публічності, які 

взаємодіють, а, можливо, зливаються. Він вважає, що гласність втілює та 

віддзеркалює в собі сам механізм реалізації принципу публічності державного 

фінансового контролю, що змушує замислитися про суть поняття та 

застосування згаданих принципів у сфері контролю за публічними фінансами; 

гласність виступає певним інструментом реалізації публічності; гласність 

може мати обмеження щодо державної та комерційної таємниці; публічність 

не лише спричиняє оприлюднення доступу, а й реалізує пряме забезпечення 

державою такого доступу, вона повинна бути основою взаємозв’язку 

громадського суспільства з державною владою у сфері контрольних 

правовідносин [122, с. 965-968]. Публічність і прозорість діяльності органів 

влади під час управління публічними фінансами має забезпечити втілення 

антикорупційної політики, створення відносин відкритості між громадянами 

та владою. Існування демократичної, правової, соціальної держави не 

можливе без формування громадянського суспільства, яке забезпечується 

принципом публічності, може прозоро спостерігати за формуванням, 

розподілом і використанням бюджетних коштів, ефективністю їх 

функціонування та безпосередньо брати участь в управлінні публічними 

фінансами [123, с. 13-14]. В результаті відбувається змішування та поєднання 

принципів гласності, публічності та прозорості. С.О. Ніщимна вважає, що 

принцип гласності полягає у відкритому розгляді фінансово-правових питань 

у представницьких органах влади; принцип публічності означає доведення до 

громадськості результатів таких розглядів та інших питань, що стосуються 

публічних фінансових інтересів; принцип прозорості полягає в тому, що 

інформація, яка стосується публічних доходів і видатків має доводитися до 

відома громадськості в повному й розгорнутому обсязі за винятком 
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інформації про таємні видатки відкрито лише частково, а також інформації, 

яка становить державну чи іншу охоронювану законом таємницю [124, с. 321]. 

4. Принцип об’єктивності передбачає виключення упередженості з боку 

контролюючих суб’єктів при організації, плануванні, здійсненні державного 

фінансового контролю, підготовці висновків, застосуванні стягнень за 

порушення фінансової дисципліни, схильності і будь-яких інших особливих 

мотивів при реалізації контрольної діяльності. Об’єктивність державного 

фінансового контролю полягає в безпристрасності контрольної діяльності 

органів публічного адміністрування, в суворій відповідності дій органів 

державного фінансового контролю встановленим процедурам проведення 

контролю. Для реалізації дотримання принципу об’єктивності при проведенні 

контрольних, експертно-аналітичних та інших заходів необхідно виключити 

будь-які упередження проти наявності (відсутності) негативних аспектів у 

діяльності об’єктів, що перевіряються, а також виключення будь-яких 

особливих мотивів (користь, політичне замовлення тощо). Результати 

перевірок повинні бути якісними, тобто містити повне пояснення, чітке 

обґрунтування, підтверджуватися відповідними офіційними показниками та 

мають бути надійними, тобто такими, що забезпечують істинність, 

правдивість висновків, щоб не допустити неоднозначність їх трактування. 

Сутність принципу об’єктивності контролю виражається в отриманні 

контролюючими суб’єктами вичерпної інформації під час здійснення 

контролю, яка є максимально достовірною, тобто принцип об’єктивності 

забезпечує формування конкретного уявлення про управління публічними 

фінансовими ресурсами. 

Принцип об’єктивності виділяють науковці та практики, вважаючи його 

одним із основних принципів державного фінансового контролю. Так, 

наприклад, у наукових літературних джерелах також можна зустріти 

поєднання принципу об’єктивності та достовірності [125, с. 221], виділення 

двох вказаних принципів як самостійних [99, с. 6], виокремлення змістовно 

ідентичних принципів об’єктивності і достовірності [126, с. 9] або наводять 
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принцип істинності, зміст якого зводиться до принципу об’єктивності [80, с. 

99]. На думку С.Є. Федорова об’єктивність у державному фінансовому 

контролі сприймається лише як міра достовірності фактів та одержаної 

інформації під час проведення контролюючих дій [127, с. 1071]. За 

твердженням С.В. Бардаш, принцип об’єктивності означає, що в основу 

діяльності суб’єкта контролю має бути покладено вивчення реальних фактів 

та неупереджені дії (поведінка) у межах планування, здійснення та оцінки 

результатів контролю [99, с. 6]. І.М. Ярмак вважає, що принцип об’єктивності 

передбачає недопущення упередженості з боку контролюючих суб’єктів на 

будь-якому етапі контрольного процесу щодо підконтрольних суб’єктів. З 

метою об’єктивності контролю вчена пропонує заборонити проводити 

контрольні заходи посадовим особам органів державного фінансового 

контролю у випадках, якщо вони: є близькими родичами керівника, 

засновника чи учасника підконтрольного суб’єкта; мають у підконтрольному 

суб’єкті особисті чи майнові інтереси; працювали на підконтрольному 

суб’єкті у період, що перевіряється; за наявності інших причин не зможуть 

забезпечити об’єктивність висновків [128, с. 180].  

5. Принцип незалежності реалізується під час проведення контрольних 

заходів і відображає законодавчо закріплені вимоги, за якими органи 

державного фінансового контролю повинні мати правову, організаційну, 

функціональну, матеріально-фінансову самостійність, тобто формальну і 

фактичну незалежність від органів, що здійснюють управління публічними 

фінансовими і матеріальними ресурсами, а також від підприємств, установ, 

організацій, що перевіряються. Принцип незалежності передбачає право 

самостійно визначати предмет, об’єкт, форми і методи контролю та відхиляти 

необґрунтовані запити на проведення контролю з боку інших органів, а також 

політичний нейтралітет і свободу від будь-якого політичного впливу. 

Лімська декларація керівних принципів контролю проголошує, що 

незалежність повинна бути конституційно закріплена, вищі контрольні органи 

можуть виконувати покладені на них завдання об’єктивно і ефективно тільки 
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в тому випадку, коли незалежні і захищені від стороннього впливу; повинні 

мати функціональну та організаційну незалежність, необхідну для виконання 

покладених на них завдань; щодо визначення форм, методів контролю, вибору 

підконтрольних суб’єктів, то незалежність контролюючих суб’єктів має бути 

абсолютною, вони діють неупереджено, у межах чинного законодавства 

(згідно ст. 5 Декларації) [111]. Принцип незалежності відображений у 

Стандартах внутрішнього аудиту, і його реалізує саме підконтрольний суб’єкт 

у формі виконання: керівник установи забезпечує вжиття заходів щодо 

запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у проведення 

внутрішнього аудиту [129].  

До принципу незалежності звертаються науковці у своїх дослідженнях: 

контролюючі суб’єкти повинні бути абсолютно незалежними від 

підконтрольних суб’єктів, політичних партій, громадських організацій, 

окремих осіб тощо [128, с. 181]; органи державного фінансового контролю 

незалежні у частині здійснення контрольно-ревізійної діяльності від інших 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також від 

політичних і інших суспільних об’єднань; вплив на органи державного 

фінансового контролю з метою зміни результатів контрольно-ревізійної 

діяльності не допускається [92, с. 91]; передбачає незалежність митних 

органів при проведенні контрольних заходів, що забезпечується 

законодавством [130, с. 134]; контролюючі органи при здійсненні 

контрольних заходів повинні не залежати від підконтрольних суб’єктів та 

проводити їх, спираючись на принцип об’єктивності, незважаючи на 

ненормативні вказівки вищестоящих органів [22, с. 97]. 

6. Принцип системності передбачає: наявність налагодженої системи 

взаємодіючих між собою органів державного фінансового контролю під час 

його реалізації; єдність правових основ (правової бази) функціонування 

органів внутрішнього і зовнішнього державного фінансового контролю з 

чітким розмежуванням функцій відповідних органів; планування контрольної 

діяльності виходячи з необхідності забезпечення всебічного системного 
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контролю за виконанням фінансових планів; охоплення найбільш значущих 

об’єктів контролю, що дозволяє мати об’єктивне уявлення про стан роботи з 

фінансовими ресурсами за всіма напрямами у їх взаємозв’язку, а також 

ефективну реалізацію всіх форм контролю (попереднього, поточного, 

подальшого); встановлення періодичності в проведенні тих чи інших 

фінансових контрольних заходів; чітко визначену і нормативно закріплену 

організацію взаємовідносин з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Часто у дослідженнях системи принципів контролю науковці взагалі 

обмежуються тільки виділенням принципу системності, не розкриваючи його 

сутність. Н.В. Синюгіна зауважує, що державний фінансовий контроль 

повинен здійснюватися системно із урахуванням комплексного підходу [98, с. 

107]. І.С. Орєхова розкриває принцип системності шляхом пояснення 

контролю як системи дій, направлених на досягнення цілей різного 

підпорядкування за «деревом цілей» в управлінні [131, с. 311]. А.В. 

Хомутенко вважає, що дотримання принципу системності пов’язується з 

розглядом усіх сторін об’єкта контролю і всієї системи його взаємозв’язків по 

вертикалі та горизонталі структури управління [132, с. 21] або із 

забезпеченням контролю на всіх стадіях бюджетного процесу шляхом 

створення відповідної організаційної системи контролю в країні [133, с. 92]. 

І.К. Дрозд, В.О. Шевчук стверджують, що принцип системності передбачає 

єдність правових засад контрольної діяльності, що здійснюється в межах 

державного фінансового контролю, нормативне регламентування 

періодичності його виконання, законодавчо визначену організацію взаємодії 

контролюючих суб’єктів [97]. Н.П. Бортник, С.С. Єсімов вважають, що 

принцип системності охоплює своєю дією всю сукупність процесів контролю, 

і це стосується не лише його органів, але й упорядкованості проведення 

контролю [91, с. 18]. О.В. Артюх пропонує розглядати системність контролю з 

двох позицій – як природність системи та як складову системного підходу, 

сутність якого полягає у дослідженні об’єкта контролю як системи (цілісної 
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множини елементів у сукупності взаємовідношень і взаємозв’язків). У такому 

сенсі системність на всіх етапах організації і функціонування контролю 

визначально обумовлює взаємодію, узгодженість, співпідпорядкованість усіх 

його елементів та виступає в якості одного із множини системних параметрів, 

притаманних системному підходу, таких як цілісність, ієрархічність побудови, 

структуризація, взаємозалежність структури і середовища, множинність 

системи [134, с. 22-23]. 

7. Принцип ефективності можна назвати узагальнюючим принципом 

державного фінансового контролю, сутність якого розкривається шляхом 

застосування найпростіших засобів контролю для досягнення високого 

результату та оперативності виправлення негативних результатів, які були 

наслідком виявлених відхилень, вчасності проведення контрольних дій та 

забезпечення відшкодування завданої шкоди.  

Відповідно до ст. 1 Лімської декларації керівних принципів контролю 

контроль є невід’ємною частиною загальнодержавної системи регулювання 

суспільних відносин, що виявляє допущені відхилення від прийнятих 

стандартів і порушень принципів законності, ефективності та економії 

витрачання матеріальних ресурсів на більш ранній стадії із тим щоб мати 

можливість прийняти відповідні коригувальні заходи, а в необхідних 

випадках, – притягнути винних до відповідальності, стягнути завдані державі 

збитки та здійснити заходи, спрямовані на запобігання виникненню подібних 

порушень у подальшому [111], що безумовно дає можливість забезпечення 

цільового, раціонального і ефективного управління (формування, розподіл та 

використання) публічними фінансовими ресурсами. 

Принцип ефективності (згідно з п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України) 

полягає у максимальному досягненні запланованих цілей на основі 

національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, 

шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні 

мінімального обсягу бюджетних коштів всіма учасниками бюджетного 

процесу. Реалізація цього принципу спрямована на найбільш оптимальне 
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забезпечення потреб держави фінансовими ресурсами. Додержання принципу 

ефективності спрямовано на досягнення кінцевого результату – задоволення 

суспільних та особистих потреб за рахунок повного, стабільного 

використання публічних грошових фондів. Отже, критеріями ефективності 

державного фінансового контролю є його результативність, дієвість, 

економічність.  

Оскільки найбільш поширеною серед науковців с приводу «ефективності 

державного фінансового контролю» є точка зору щодо співвідношення 

отриманого результату до поставленої мети, досягнутого органом, що 

контролює [135, с. 149], слід зауважити, що завдання державного фінансового 

контролю полягає не тільки у встановленні відхилень, порушень і недоліків, а 

й у наданні допомоги органам публічного адміністрування з усунення причин, 

що їх викликали. Однак, Р.М. Тютюнник, пропонуючи принцип ефективності, 

розглядає ефективність як результат контрольної діяльності, що повинен бути 

спрямований не тільки на попередження та подолання порушень, але й на 

притягнення винних до відповідальності [136, с. 170]. 

На ефективність фінансового контролю істотно впливає якість його 

проведення і кваліфікація осіб, які його здійснюють. Органи, які відповідають 

за реалізацію державного фінансового контролю, повинні працювати в рамках 

наявних повноважень, не занижуючи і не перевищуючи їх. Наявність 

необхідного і достатнього рівня професійної підготовки працівників 

контролюючих суб’єктів, досвіду роботи, навиків та відповідної кваліфікації, 

дозволяє їм професійно виконувати завдання щодо проведення контрольних 

заходів на підконтрольному об’єкті [137, с. 179], що сприяє ефективності 

здійснення державного фінансового контролю. А.В. Хомутенко під 

ефективністю державного фінансового контролю розуміє сукупність 

абсолютних (кількість проведених контрольних заходів, кількість підприємств 

та установ, в яких виявляють порушення, суми виявлених порушень тощо) та 

відносних (співвідношення кількості застосованих фінансових санкцій та 

кількості підприємств, в яких виявлені порушення, співвідношення суми 
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виявлених порушень та кількості проведених контрольних заходів та інші) 

показників, які характеризують роботу контролюючого органу за певний 

проміжок часу [138, с. 346]. Тобто дієвість застосування принципу 

ефективності можливе після проведення контрольних заходів органами 

державного фінансового контролю. На думку Н.П. Бортник, С.С. Єсімова 

принцип ефективності (дієвості) контролю виражається у своєчасності і 

повноті виявлення відхилень від заданого, їх причин та винуватців, а також в 

оперативності виправлення допущених похибок, які спричинили негативні 

результати, та забезпеченні відшкодування завданої матеріальної шкоди [91, с. 

18-19]. Л.В. Дікань вважає, що принцип ефективності передбачає 

пристосованість системи контролю до фінансової діяльності господарюючих 

суб’єктів і залежить від виконання контролюючими суб’єктами наступних 

вимог: контроль має здійснюватися безперервно, регулярно, систематично; 

має бути своєчасним, якісним, повним, оперативним, дієвим, гласним і 

різнобічним [126, с. 10]. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що зміст принципів 

державного фінансового контролю свідчить про те, що вони є теоретичним 

фундаментом, керівними засадами, вихідними положеннями діяльності 

органів державного фінансового контролю, які визначають його загальну 

спрямованість і виступають правовими вимогами, дотримання яких 

забезпечує практичну реалізацію державної політики у сфері публічних 

фінансових ресурсів. Отже, ефективний державний фінансовий контроль 

повинен базуватися як на загальних принципах управління і контролю, так і 

на тільки властивих фінансовому контролю принципах. Таким чином, систему 

принципів державного фінансового контролю складають універсальні 

принципи, застосування яких дозволяє забезпечити належний рівень 

управління публічними фінансовими ресурсами та специфічні принципи, які 

відображають особливості здійснення державного фінансового контролю 

різними органами публічного адміністрування та визначають відмінності у 

завданнях проведення різних форм контрольних заходів (державного 
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фінансового аудиту, інспектування, перевірки закупівель, моніторингу 

закупівель). 

До універсальних принципів можна віднести принципи: верховенства 

права, законності, гласності, об’єктивності, незалежності, системності, 

ефективності. З цих базових, універсальних принципів випливають інші, 

специфічні принципи безпосередньої діяльності органів державного 

фінансового контролю, що мають прикладний характер: моральні і етичні 

принципи, компетентність, професіоналізм, відповідальність, непідкупність 

суб’єктів контролю, узгодженість дій різних контролюючих органів та інші. 

Поданий вище перелік універсальних і специфічних принципів сприятиме 

організації і ефективному здійсненню державного фінансового контролю в 

аспекті адміністративно-правового регулювання, їх можна вважати підставою 

для правової бази, вони повинні знайти відповідне законодавче відображення. 

 

 

1.3. Нормативно-правове регулювання державного фінансового 

контролю 

 

 

Нормативно-правове регулювання державного фінансового контролю в 

Україні спрямоване на впорядковування суспільних відносин, що виникають 

під час управління публічними фінансовими ресурсами. За допомогою 

системи специфічних правових засобів, зокрема норм фінансового 

законодавства, відбувається цілеспрямований вплив на суспільні відносини, 

що складаються у процесі організації і здійснення державного фінансового 

контролю. Саме нормативно-правове регулювання відносин у сфері 

управління публічними фінансовими ресурсами вносить організованість у 

діяльність органів державного фінансового контролю, визначає статус, 

функції, повноваження, встановлює завдання, обсяги та зміст дій, що 

виникають під час організації і здійснення державного фінансового контролю, 
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нормативно-правові акти окреслюють права та обов’язки всіх учасників 

фінансових правовідносин. У зв’язку із цим варто проаналізувати основні 

нормативно-правові положення, які можуть застосовуватись у цій сфері. 

Дієвість та ефективність здійснення державного фінансового контролю, 

насамперед, пов’язане з належним нормативно-правовим регулюванням, яке 

здійснюється шляхом систематизації діючого законодавства. Визначення 

єдиних вимог щодо реалізації державного контролю у сфері публічних 

фінансів, які повинні бути чітко визначені в нормативно-правових актах, має 

забезпечити його системність та однорідність.  

До нормативно-правового забезпечення контрольної діяльності відносять 

всю сукупність норм та правил, що зафіксовані діючим законодавством 

України, яке прямо чи опосередковано регулює здійснення такої діяльності і 

складається із законів України, указів Президента України, постанов Кабінету 

Міністрів України тощо [139, с. 156]. Аналіз видів державного контролю, що 

виділяються за суб’єктами та сферами контролю, дає підстави стверджувати, 

що всі вони регулюються нормами права, які містяться в законодавчих актах, 

статтях законів та інших нормативних актах або становлять зміст окремих 

розділів законодавчих актів [140, с. 124]. Отже, можна констатувати, що 

нормативно-правове регулювання державного фінансового контролю 

здійснюється за допомогою нормативно-правових актів, що визначають його 

організаційну структуру, методологічні основи, містять вимоги до діяльності 

контролюючих суб’єктів (органів публічного адміністрування) під час 

реалізації ними контрольних повноважень, встановлених фінансовим 

законодавством, і які впливають на правову поведінку всіх учасників 

публічних фінансових правовідносин щодо контрольної діяльності. 

Нормативно-правове регулювання державного фінансового контролю в 

Україні забезпечується національним законодавством, тобто системою 

фінансово-правових норм, які містяться у нормативно-правових актах, 

розроблених і затверджених державою, зокрема: Конституцією України, 

кодексами, законами, підзаконними актами, стандартами та методичними 
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рекомендаціями з організації і здійснення державного фінансового контролю, 

а також нормами міжнародного права, визнаними Україною. Дотримання 

положень цих нормативно-правових актів об’єктами державного фінансового 

контролю і нагляд за їх дотриманням з боку суб’єктів державного фінансового 

контролю, є зовнішнім проявом істотних властивостей суспільних відносин 

відповідного контролю. 

Основним Законом, який містить норми прямої дії і є пріоритетним по 

відношенню до інших нормативно-правових актів є Конституція України 

[63], яка перш за все, визначає загальні засади формування системи 

публічного адміністрування, державних фінансів та державного фінансового 

контролю (ст. ст. 41, 67, 92), а також: контрольні функції Президента України 

(ст. 106); характер участі у процесі державного фінансового контролю органів 

законодавчої і виконавчої влади (Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України – ст. ст. 85, 116); правовий статус державних адміністрацій в регіонах 

та органів місцевого самоврядування (ст. ст. 118, 143). Що стосується 

правового становища спеціалізованих органів державного фінансового 

контролю, то у Конституції України зазначено тільки Рахункову палату (ст. 

98), Раду Національного банку України (ст. 100); правовий статус інших 

органів державного фінансового контролю визначається спеціальними 

нормативно-правовими актами. Так, можна звернути увагу на положення 

наступних статей Конституції України: 

- Президент України як глава держави здійснює керівництво за 

фінансовою діяльністю, реалізує контрольні функції у сфері управління 

публічними фінансовими ресурсами шляхом прийняття указів і розпоряджень, 

дія яких спрямована на регулювання фінансових відносин (ст. 106);  

- до повноважень Верховної Ради України належить: затвердження 

Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за 

виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про 

його виконання (п. 4 ст. 85); затвердження рішень про надання Україною 

позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним 
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організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і 

міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним 

бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням (п. 14 ст. 85); 

призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів 

Рахункової палати (п. 16 ст. 85); призначення на посаду та звільнення з посади 

Голови Національного банку України за поданням Президента України (п. 18 

ст. 85); призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради 

Національного банку України (п. 19 ст. 85); 

- Кабінет Міністрів України: забезпечує проведення фінансової, цінової, 

інвестиційної та податкової політики (п. 3 ст. 116); здійснює управління 

об’єктами державної власності відповідно до закону (п. 5 ст. 116); розробляє 

проект закону про Державний бюджет України, забезпечує виконання 

Державного бюджету України, подає звіт про його виконання (п. 6 ст. 116); 

організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, 

митної справи (п. 8 ст. 116); спрямовує і координує роботу міністерств, інших 

органів виконавчої влади (п. 9 ст. 116); 

- контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова 

палата. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати 

визначаються законом (ст. 98); 

- Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-

кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус 

Ради Національного банку України визначається законом (ст. 100); 

- виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі 

здійснюють місцеві державні адміністрації. Голови місцевих державних 

адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед 

Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та 

підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні 

адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, 
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делегованих їм відповідними районними чи обласними радами, а також 

підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня (ст. 118); 

- територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через 

утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в 

комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та 

культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх 

виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; 

утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, 

організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю. Обласні 

та районні ради затверджують програми соціально-економічного та 

культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх 

виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з 

коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між 

територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, 

залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних 

соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання. 

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень 

органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої 

влади (ст. 143); 

- виключно законами України встановлюється: Державний бюджет 

України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і 

збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, 

кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також 

статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення 

державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу 

державних цінних паперів, їх види і типи (п. 1 ч. 2 ст. 92);  

- кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом (ст. 67); 
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- громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися 

об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону (ст. 

41). 

Окрім Конституції Украйни, яка в ієрархічний системі законодавства 

займає вищий рівень, нормативно-правове регулювання відносин державного 

фінансового контролю реалізується відповідно і до положень кодифікованих 

актів. Бюджетний кодекс України визначає правові засади функціонування 

бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу й 

міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного 

законодавства, зокрема регулює відносини, що виникають у процесі 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх 

виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства [141, с. 

16], а також визначає розподіл компетенції і відповідальності між учасниками 

бюджетних правовідносин, порядок, особливості та форми здійснення 

державного фінансового контролю. До цієї ж групи можна віднести інші 

кодекси, що визначають засади окремих напрямів відносин державного 

фінансового контролю, наприклад, Податковий кодекс України, Митний 

кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення та ін. 

Бюджетним кодексом України регламентуються повноваження органів 

державного фінансового контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства: Верховної Ради України та її Комітету (ст. 109), Рахункової 

палати України (ст. 110), Міністерства фінансів України та місцевих 

фінансових органів (ст. 111), Казначейства України (ст. 112), органів 

державного фінансового контролю з контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства – Державної аудиторської служби України (ст. 113), 

Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних 

місцевих рад (ст. 114), Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних 

місцевих рад (ст. 115) [64].  
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Положеннями Бюджетного кодексу України впроваджується контроль за 

дотриманням бюджетного законодавства, що закріплюється в наступних 

статтях Кодексу: 

- «Стадії та учасники бюджетного процесу» − передбачено, що на всіх 

стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням 

бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління 

бюджетними коштами відповідно до законодавства (ч. 2 ст. 19); 

- «Розпорядники бюджетних коштів» − визначено контрольні дії 

головних розпорядників бюджетних коштів (ст. 22); 

- «Контроль та аудит у бюджетному процесі» − встановлено, що контроль 

за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення 

ефективного і результативного управління бюджетними коштами та 

здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно 

до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує: оцінку 

управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного 

фінансового аудиту); правильність ведення бухгалтерського обліку та 

достовірність фінансової і бюджетної звітності; досягнення економії 

бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і 

результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень; проведення аналізу та оцінки 

стану фінансової і господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів; 

запобігання порушенням законодавства та забезпечення інтересів держави у 

процесі управління об’єктами державної власності; обґрунтованість 

планування надходжень і витрат бюджету (ч. 1 ст. 26).  

Бюджетний кодекс України до того ж закріплює: класифікацію порушень 

бюджетного законодавства (ст. 116); заходи впливу за порушення бюджетного 

законодавства (ст. 117); застосування заходів впливу за порушення 

бюджетного законодавства (ст. 118); нецільове використання бюджетних 

коштів (ст. 119); зупинення операцій з бюджетними коштами (ст. 120); 

відповідальність за порушення бюджетного законодавства під час 
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бюджетного процесу його учасниками (ст. 121), а також встановлює 

відповідальність органів Казначейства України за невиконання вимог щодо 

казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, 

встановлених Бюджетним кодексом України (ст. 123). У свою чергу, ст. 124 

вказаного кодексу «Оскарження рішення про застосування заходу впливу за 

порушення бюджетного законодавства» визначено права й обов’язки об’єкта 

контролю у разі його незгоди із застосування заходу впливу за порушення 

бюджетного законодавства [64]. 

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері 

справляння податків і зборів, зокрема визначає компетенцію контролюючих 

органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування 

податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Так, відповідно до положень Податкового кодексу України (п. 41.1 ст. 41), 

контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову, державну митну політику, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового та митного 

законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий 

орган, його територіальні органи [66].  

Податковим кодексом України визначаються функції (ст. ст. 19-1, 19-2, 

19-3) та правові основи (ст. ст. 20, 21) діяльності контролюючих органів та 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну фінансову політику в частині забезпечення формування та реалізації 

податкової та митної політики, а також повноваження Верховної Ради 

України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, 

міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад щодо 

податків та зборів (ст. 12) [66]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8773
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Відносини, пов’язані із справлянням митних платежів, регулюються 

Митним кодексом України, Податковим кодексом України та іншими 

законами України з питань оподаткування. Засади митної справи, зокрема, 

правовий статус органів доходів і зборів, визначаються Митним кодексом 

України (ч. 3 ст. 7) [65] та іншими законами України.  

Митний кодекс України закріплює: права та обов’язки органів доходів і 

зборів під час проведення оцінки відповідності підприємства критеріям 

авторизованого економічного оператора (АЕО) та моніторингу (ч. ч. 7, 8 ст. 

15, ч. 3 ст. 16); відповідальність органів доходів і зборів за порушення порядку 

надання інформації (ст. 22); права та обов’язки посадових осіб органів доходів 

і зборів під час проведення документальних виїзних перевірок (ст. 347); види 

діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і 

зборів (ст. 404); призначення та основні завдання органів доходів і зборів (ст. 

544) тощо. Щодо розмежування повноважень і функціональних обов’язків 

контролюючих органів доходів і зборів, то вони закріплюються чинним 

законодавством України [65]. 

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

органи державного фінансового контролю розглядають справи, пов’язані із 

порушенням законодавства з фінансових питань (ст. 164-2) [142]. Від імені 

органів державного фінансового контролю розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 

мають право: керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, його 

заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього 

органу (ст. 234-1) [142]. 

Окрім того, Кодекс України про адміністративні правопорушення містить 

перелік адміністративних правопорушень у галузі фінансів, серед яких, 

наприклад: порушення правил про валютні операції (ст. 162); розміщення 

цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення 

емісії цінних паперів (ст. 163); порушення порядку ведення податкового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
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обліку, надання аудиторських висновків (ст. 163-1); неподання або 

несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до 

сплати податків та зборів (ст. 163-2); невиконання законних вимог посадових 

осіб органів доходів і зборів (ст.  163-3); порушення порядку утримання та 

перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про 

виплачені доходи (ст. 163-4); приховування інформації про діяльність 

емітента (ст. 163-5); неподання документів, подання яких передбачено 

законодавством про депозитарну систему України (ст. 163-6); діяльність на 

фондовому ринку без ліцензії (ст. 163-7); маніпулювання на фондовому ринку 

(ст. 163-8); незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 163-9); 

порушення порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 

паперів (ст. 163-10); порушення порядку розкриття інформації на фондовому 

ринку (ст. 163-11); порушення умов видачі векселів (ст. 163-12); порушення 

порядку приймання готівки для подальшого її переказу (ст. 163-13); 

порушення порядку здійснення операцій з електронними грошима (ст. 163-

14); порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з 

використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (ст. 163-

15); порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або 

консолідованої фінансової звітності (ст. 163-16); порушення бюджетного 

законодавства (ст. 164-12); порушення законодавства про закупівлі (ст. 164-

14); приховування стійкої фінансової неспроможності (ст. 164-15) та інші 

[142].  

У свою чергу, Кримінальним кодексом України передбачено злочини у 

сфері фінансів: нецільове використання бюджетних коштів, здійснення 

видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210); видання нормативно-

правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують 

витрати бюджету всупереч закону (ст. 211); ухилення від сплати податків, 

зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212); ухилення від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
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на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1); 

шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222); маніпулювання на фондовому 

ринку (ст. 222-1); підроблення документів, які подаються для реєстрації 

випуску цінних паперів (ст. 223-1); порушення порядку ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів (ст. 223-2) [143]. 

Чинним законодавством регламентована діяльність органів державної 

влади, що мають повноваження здійснювати контрольні, контрольно-

ревізійні, наглядові і фіскальні дії щодо бюджетних коштів і податкових 

надходжень, проте їх особливістю є те, що функції державного фінансового 

контролю окремо визначені в спеціальних законах і різних нормативно-

правових актах.  

Законодавча база державного фінансового контролю вирізняється 

фундаментальним характером і наступний, третій рівень фінансового 

законодавства, що представлений законами України, які визначають правові 

основи діяльності спеціальних органів державного фінансового контролю, їх 

завдання, функції, повноваження, обсяги проведення контролю, встановлює 

порядок організації і здійснення відповідного контролю тощо.  

Спеціальним нормативно-правовим актом, який визначає правові та 

організаційні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, 

є Закон України від 26.01.1993 р. «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» [28]. Здійснення відповідного контролю 

забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом 

Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного 

фінансового контролю. Так, ст. 2 вищевказаного Закону визначає головні 

завдання органу державного фінансового контролю, а саме:  

- здійснення державного фінансового контролю за використанням і 

збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів;  

- правильність визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям 

зобов’язань;  

- контроль за ефективним використанням коштів і майна;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1484
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12


88 
 

- контроль за станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних 

фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору 

економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які 

отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх 

рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування або використовують (використовували у періоді, 

який перевіряється) державне або комунальне майно;  

- здійснення державного фінансового контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства;  

- контроль за дотриманням законодавства про закупівлі;  

- контроль за діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від 

форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ; 

- контроль за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному 

провадженні. 

До того ж, Законом України від 26.01.1993 р. «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» закріплено: 

- різновиди державного фінансового контролю: державний фінансовий 

аудит (ст. 3), інспектування (ст. 4), перевірка та моніторинг закупівель (ст. 5); 

- фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового 

контролю (ст. 6); 

- координація діяльності органу державного фінансового контролю з 

іншими контролюючими органами (ст. 7); 

- основні функції органу державного фінансового контролю (ст. 8); 

- основні права, обов’язки та відповідальність органу державного 

фінансового контролю (ст. ст. 10-12);  

- розгляд скарг на дії посадових осіб органу державного фінансового 

контролю (ст. 13); 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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- правовий захист службових осіб органу державного фінансового 

контролю (ст. ст. 14-17). 

Варто зауважити, що окремі закони України регулюють правовий статус 

різних спеціальних органів держаного фінансового контролю. Так, наприклад, 

діяльність Кабінету Міністрів України регламентується Законом України від 

27.02.2014 р. «Про Кабінет Міністрів України» [144], організація, 

повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються Законом 

України від 02.07.2015 р. «Про Рахункову палату» [105]; правовий статус Ради 

Національного банку України визначається Законом України від 20.05.1999 р. 

«Про національний банк України» (ст. 9) [145]; повноваження державного 

органу зі спеціальним статусом у сфері державних закупівель – 

Антимонопольного комітету України закріплюються Законом України від 

26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» (ст. 7) [146], 

повноваження Фонду державного майна України – Законом України від 

09.12.2011 р. «Про Фонд державного майна України» (ст. 5) [147], 

повноваження державних адміністрацій в регіонах та органів місцевого 

самоврядування – Законом України від 09.04.1999 р. «Про місцеві державні 

адміністрації» [148], Законом України від 21.05.1997 р. «Про місцеве 

самоврядування в Україні») [149].  

У своїй діяльності органи державного фінансового контролю керуються 

законами України, серед яких: Закон України «Про Державний бюджет 

України» на поточний рік, Закон України від 19.09.2019 р. «Про публічні 

закупівлі», Закон України від 13.01.2011 р. «Про доступ до публічної 

інформації», Закон України від 11.02.2015 р. «Про відкритість використання 

публічних коштів, Закон України від 10.12.2015 р. «Про державну службу», 

Закон України від 14.10.2014 р. «Про запобігання корупції», Закон України від 

30.06.1999 р. «Про джерела фінансування органів державної влади», Закон 

України від 21.06.2018 р. «Про національну безпеку України» та ін. 

Водночас, підґрунтям діяльності спеціальних органів державного 

фінансового контролю є нормативно-правові акти, прийняті Президентом 

https://zakon.rada.gov.ua/go/4107-17
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України та органами виконавчої влади (зокрема, укази Президента України, 

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України), які займають 

чергову четверту позицію у фінансовому законодавстві України. Так, 

наприклад, правовий статус Міністерства фінансів України регулюється 

Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України 20.08.2014 р. [150], повноваження інших 

спеціальних органів державного фінансового контролю щодо здійснення 

контрольної діяльності у сфері державних фінансів закріплюють: Положення 

про Державну аудиторську службу України, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України 03.02.2016 р. [151], Положення про Державну 

казначейську службу України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів 

України 15.04.2015 р. [152], Положення про Державну фіскальну службу 

України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України 21.05.2014 р. 

[153], Положення про Державну податкову службу України та Державну 

митну службу України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України 

06.03.2019 р. [154], Положення про Державну службу фінансового 

моніторингу України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України 

29.07.2015 р. [155], Положення Про Національну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку, затверджене Указом Президента України 23.11.2011 р. 

[156].  

Також до норм, що регулюють окремі питання функціонування системи 

державного фінансового контролю належать: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.03.2018 р. «Про реформування територіальних органів 

Державної фіскальної служби» [157], Постанова Кабінету Міністрів України 

від 06.04.2016 р. «Про утворення міжрегіональних територіальних органів 

Державної аудиторської служб» [158], Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.11.2006 р. «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо 

посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного 

майна і фінансових ресурсів» [159], Стратегія розвитку системи державного 

фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади, 

https://zakon.rada.gov.ua/go/266-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/266-2016-%D0%BF


91 
 

затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. [160], 

Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.09.2011 р. [161], Концепція реалізації державної політики у сфері 

реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року, 

затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України 10.05.2018 р. [162], 

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-

2020 роки, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

08.02.2017 р. [163] та ін. 

П’ятий рівень системи законодавства з питань організації та здійснення 

державного фінансового контролю представляють підзаконні нормативно-

правові акти, що регулюють контрольну діяльність у окремій сфері 

діяльності органу державного фінансового контролю. Вони як, правило, 

мають організаційно-розпорядчий характер і видаються в межах компетенції 

центральних органів виконавчої влади з метою реалізації актів вищої 

юридичної сили. Їх приймають у межах своєї компетенції міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади, які регулюють відносини, що 

складаються всередині відповідного органу влади (митні, податкові, бюджетні 

і таке ін.). Зазвичай до цієї категорії відносяться різнопланові регламенти, 

приписи, рекомендації, інструкції, накази та порядки, які затверджуються 

рішеннями керівників відповідних органів державного фінансового контролю 

для вирішення внутрішніх питань та поширюються на їх працівників. До них 

можна віднести, наприклад, окремі нормативно-правові акти Рахункової 

палати (Регламент Рахункової палати, затверджений рішенням Рахункової 

палати від 28.08.2018 р. [164], Методичні рекомендації з проведення 

фінансового аудиту, затверджені рішенням Рахункової палати від 22.09.2015 

р. [165], Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю в 

Рахунковій палаті, затверджений наказом Голови Рахункової палати від 

15.08.2019 р. [166]), нормативно-правові акти Державної казначейської 

служби України (Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій 

https://zakon.rada.gov.ua/go/310-2018-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/310-2018-%D1%80
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по виконанню державного бюджету, затверджений наказом Державної 

казначейської служби України від 19.12.2019 р. [167]), нормативно-правові 

акти Державної аудиторської служби України (Інструкція з організації 

внутрішнього контролю в Держаудитслужбі та її міжрегіональних 

територіальних органах, затверджена наказом Державної аудиторської служби 

України від 08.11.2018 р. [168], Наказ Державної аудиторської служби 

України від 09.11.2018 р. «Деякі питання планування діяльності 

Держаудитслужби» [169]) тощо.  

Слід зазначити, що дія таких положень не розповсюджується на суміжні 

сфери здійснення державного фінансового контролю (тобто не є 

обов’язковими до виконання іншими органами державного фінансового 

контролю, за винятком спільних нормативно-правових актів), таких як 

наприклад, Порядок взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної 

служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки 

України, затверджений Наказом Головного контрольно-ревізійного 

управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 р., Загальні правила 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затверджені наказом Національного агентства України з 

питань державної служби від 05.08.2016 р. [170] тощо. 

Шостий, локальний (місцевий) рівень системи фінансового законодавства, 

являє собою нормативно-правові акти, які видаються представницькими та 

виконавчими органами місцевого самоврядування, місцевих державних 

адміністрацій, що здійснюють функції державного фінансового контролю на 

відповідній території (в областях, у районах, містах, селищах і таке ін.), а 

також органів Автономної Республіки Крим. До цієї категорії можна віднести, 

наприклад, рішення про місцеві бюджети, прогнози місцевих бюджетів, 

програми, постанови, доручення тощо, затверджені місцевими радами, накази 

та приписи територіальних органів державного фінансового контролю тощо. 
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Сьому сходинку (так званий суб’єктний рівень) нормативно-правового 

забезпечення державного фінансового контролю представлено актами 

індивідуальної дії (офіційний письмовий документ у межах своєї компетенції), 

які регулюють діяльність посадових осіб у процесі його здійснення. До них 

можна віднести, наприклад, Звіт Рахункової палати за результатами 

здійснення нею функцій з контролю за законністю та своєчасністю руху 

коштів Державного бюджету України за 2018 рік, затверджений рішенням 

Рахункової палати від 26.03.2019 р. [171], Публічний звіт про діяльність 

Державної аудиторської служби України за 2018 рік [172], План проведення 

заходів державного фінансового контролю Державною аудиторською 

службою України на I квартал 2020 року, затверджений Наказом 

Держаудитслужби України від 02.01.2020 р. [173] тощо. 

Отже, з огляду на аналіз положень національного законодавства, систему 

нормативно-правових актів регулювання державного фінансового контролю 

можна представити у вигляді сукупності таких елементів: 

1. Конституція України. 

2. Кодекси України. 

3. Закони України. 

4. Нормативно-правові акти Президента України та органів 

виконавчої влади (укази Президента України, постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України, акти центральних органів виконавчої влади). 

5. Підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють контрольну 

діяльність у окремій сфері діяльності органу 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 [174, с. 88]. 

Таким чином, вітчизняна система нормативно-правового регулювання 

державного фінансового контролю характеризується складним ієрархічним 
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характером, 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. Слід також 

зазначити, що дотримання вимог чинного фінансового законодавства є 

обов’язковим для органів державного фінансового контролю, а контроль за 

законністю їхньої діяльності здійснюється як з боку вищестоящих суб’єктів 

державного фінансового контролю, так і з боку правоохоронних органів. 

Враховуючи те, що політикою держави в сучасних умовах передбачено 

спрямування до європейського простору, слід підкреслити важливість 

концептуального підходу до функціонування та формування системи 

державного фінансового контролю із врахуванням напрацьованого досвіду 

міжнародних організацій. Україну в міжнародних інституціях з державного 

фінансового контролю представляє Рахункова палата як Вищий орган 

державного фінансового контролю, яка є членом Міжнародної організації 

вищих органів фінансового контролю INTOSAI, саме це вимагає врахування 

прогресивних розробок міжнародних організацій задля вдосконалення 

національної системи державного фінансового контролю, а також 

застосування міжнародних стандартів для вищих органів державного 

фінансового контролю.  

Так, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом передбачено, що співробітництво у галузі управління державними 

фінансами спрямовується на забезпечення розвитку бюджетної політики і 

надійних систем внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту, що 

базуються на міжнародних стандартах, а також відповідають основоположним 

принципам підзвітності, прозорості, економності, ефективності та 

результативності (ст. 346) [175]. 

Крім того, Україна через представництво Рахункової палати входить до 

Вищих органів фінансового контролю держав – учасниць Співдружності 

Незалежних Держав, діяльність яких спрямована на підвищення ефективності 



95 
 

державного фінансового контролю відповідно до міжнародних загальних 

норм. Під вищими органами фінансового контролю мають на увазі державні 

органи, головною функцією яких є зовнішній контроль за управлінням 

державними фінансовими ресурсами і державною власністю в порядку, 

встановленому національним законодавством. Метою діяльності вищих 

органів фінансового контролю є виявлення, попередження та усунення фактів 

незаконного, нецільового, неефективного використання державних 

фінансових ресурсів і державної власності, забезпечення відкритості та 

прозорості виконання державних бюджетів, сприяння розвитку і 

вдосконаленню належної системи управління фінансовими ресурсами 

держави, що забезпечує найбільш ефективне їх формування і використання 

[141, с. 57-58]. 

Лімська декларація керівних принципів контролю [111] є міжнародним 

документом, що виходить із необхідності формування державами адекватних 

правових нормативів організації і діяльності вищих органів фінансового 

контролю, дотримання яких забезпечує раціональне управління державними 

фінансами та ефективність прийняття рішень відповідними установами. 

Лімська декларація керівних принципів контролю з точки зору міжнародного 

права не має обов’язкового характеру, але є квінтесенцією міжнародного 

досвіду організації державного фінансового контролю.  

У своїй діяльності органи державного фінансового контролю можуть 

застосовувати уніфіковані стандарти Міжнародної організації вищих органів 

фінансового контролю (International Organization of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI) – The International Standards of Supreme Audit Institutions, ІSSAІ) 

[106], стандарти Європейської організації вищих органів фінансового 

контролю (European Organization of Supreme Audit Institutions, EUROSAI) 

[107] у частині, що не суперечить Конституції та законам України, які 

забезпечують організацію контрольної діяльності вищих органів фінансового 

контролю різних країн, у тому числі й України. 
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Значення стандартів Міжнародної організації вищих органів фінансового 

контролю у сфері державних фінансів полягає у тому, що вони:  

- забезпечують широке використання професійних стандартів із 

урахуванням національних особливостей кожної країни;  

- сприяють реалізації ідеї уніфікації діяльності вищих органів 

фінансового контролю різних держав на базі порівняльного законодавства, що 

значно підвищує можливості ефективного міжнародного співробітництва;  

- розглядаються як критерії оцінки результатів державного фінансового 

контролю та забезпечують концептуальну основу якості досліджень і 

процедур, що виконується вищими органами фінансового контролю; 

- визначають принципи і методи контролю у публічному секторі, зокрема 

перевірки систем, що застосовують автоматизовану обробку показників; 

- гарантують користувачам аудиторських послуг (органи публічної влади, 

громадськість тощо) компетентність, незалежність та професіоналізм 

аудиторів, що у свою чергою, забезпечує надійність та довіру суспільства до 

аудиту публічного сектору; 

- сприяють запровадженню в аудиторську практику новітніх наукових 

досліджень, підвищуючи престиж аудиторської професії тощо [176, с. 232]. 

Комітет INTOSAI з професійних стандартів (Professional Standard 

Committee – PSC) установив рамкову структуру (framework) стандартів для 

державного сектору, реорганізувавши їх у такий спосіб:  

1. Основоположні керівні принципи контролю – Лімська декларація 

керівних принципів контролю (1977 р.).  

2. Основи функціонування Вищих органів фінансового контролю – 

Мексиканська декларація незалежності (ISSAI 10, 2007 р.) та Кодекс етики 

(ISSAI 30) (основні документи). 

3. Фундаментальні принципи аудиту – Стандарти аудиту: ISSAI 100 – 

Базові принципи, ISSAI 200 – Загальні стандарти, ISSAI 300 – Стандарти 

проведення аудиту, ISSAI 400 – Стандарти звітування.  

4. Керівні принципи (Guidelines):  
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- з фінансового аудиту (financial audit) (ISSAI 1000-2999);  

- з аудиту діяльності (performance audit) (ISSAI 3000-3999);  

- з аудиту відповідності (compliance audit) ISSAI 4000-4999  

та Спеціалізовані керівні принципи:  

- щодо міжнародних інституцій (ISSAI 5000-5099); 

- з аудиту навколишнього середовища (ISSAI 5100-5199); 

- щодо приватизації (ISSAI 5200-5299); 

- з ІТ-аудиту (ISSAI 5300-5399); 

- з аудиту державного боргу (ISSAI 5400-5499); 

- з аудиту допомоги при катастрофах (ISSAI 5500-5599); 

Окремі керівні принципи належного управління (good governance) 

(INTOSAI GOV 9100-9299).  

Документи з першого по четвертий рівнів мають назву ISSAI 

(International Standards of Supreme Audit Institutions) – Міжнародні стандарти 

вищих аудиторських органів і стосуються проведення аудиту у державному 

секторі. Документи INTOSAI GOV також належать до цієї сфери, але крім 

аудиторів вони призначені для керівного та управлінського складу державних 

органів як найкраща практика належного управління і стосуються питань 

організації внутрішнього контролю, оцінки ризиків та забезпечення 

відповідальності й підзвітності [177, с. 30]. 

Серйозним викликом процесу наближення до європейських стандартів як 

для Рахункової палати, так і для уряду України в тісній співпраці з 

Міністерством фінансів України, є також питання імплементації вимог 

міжнародних стандартів INTOSAI GOV щодо загальної основи (вимог і цілей) 

для систем внутрішнього контролю, зокрема стосовно звітування щодо 

ефективності роботи внутрішнього контролю та його оцінки, забезпечення 

підґрунтя для підзвітності в урядуванні, управлінні ризиками в установі, 

принципів незалежності аудитора, кооперації та координації між зовнішніми і 

внутрішніми аудиторами в публічному секторі [178, c. 119].  
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Міжнародні стандарти INTOSAI містять професійні стандарти і керівні 

принципи найкращої практики для аудиторів державного сектора, офіційно 

уповноважених і схвалених Міжнародною організацією вищих органів 

фінансового контролю. Міжнародні стандарти узагальнюють накопичений 

досвід різних країн, а також активно впливають на розвиток національних 

систем. Варто звернути увагу на погляди сучасних науковців щодо 

імплементації міжнародних стандартів у вітчизняне законодавство. Так, 

наприклад, І.А. Ангеліна акцентує увагу на позитивних наслідках процесу 

стандартизації у сфері державного фінансового контролю: широке 

використання професійних стандартів із урахуванням національних 

особливостей кожної країни; поліпшення якості аудиту державного сектору; 

підвищення вимог до аудиторських процедур, професіоналізму державних 

аудиторів, що у цілому забезпечуватиме надійність і довіру суспільства до 

аудиту державного сектору [179, с. 253]. Д.В. Долбнєва слушно наголошує на 

тому, що цілеспрямоване та виважене впровадження стандартів державного 

фінансового контролю, які є першоосновою, головним правилом і порядком 

діяльності державних контролерів, основою доцільності та ефективності 

функціонування органів державного фінансового контролю в цілому, 

сформують єдині базові вимоги до якості, надійності державного фінансового 

контролю та забезпечуватимуть високий рівень гарантії щодо його результатів 

і довіри до них громадськості [180, с. 100]. Т.Д. Косова та В.В. Шевченко 

визначають в якості пріоритетного розвитку державного фінансового 

контролю застосування міжнародних стандартів міжнародної організації 

вищих контрольних органів, організації вищих органів фінансового контролю 

Європи [181, c. 127]. І.К. Дрозд стверджує, що здійснення стандартизації 

державного фінансового контролю в Україні не механічний процес складання 

стандартів, а поступове формування дієвого правового поля, в якому 

відповідно до основних принципів законності, достовірності, об’єктивності, 

незалежності мають здійснювати контрольні дії уповноважені суб’єкти 

контролю [182, c. 230].  
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Отже, можна погодитись з поглядами вчених щодо узагальнення та 

використання досвіду міжнародних організацій з питань запровадження 

єдиних стандартів державного фінансового контролю в Україні, таких як 

Міжнародної організації вищих контрольних органів INTOSAI та EUROSAI, а 

також Вищих органів фінансового контролю держав учасників Співдружності 

Незалежних Держав. 

На базі Лімської декларації керівних принципів контролю Міжнародною 

організації вищих контрольних органів INTOSAI були розробленні та 

прийняті Стандарти з аудиту державних фінансів [108], які є основою під час 

затвердження національних стандартів державного фінансового контролю і 

складаються з чотирьох частин: базові принципи, загальні стандарти, 

стандарти проведення аудиту державних фінансів, правила складання звітів. 

1. Перша частина стандартів INTOSAI – це «Базові принципи», вони є 

передумовою та логічними принципами, що становлять базу розробки 

стандартів перевірки. За допомогою базових принципів спрямовується 

діяльність аудитора, визначаються межі його досліджень і характер процедур 

та заходів, які мають застосовуватися. Базові принципи передбачають важливі 

аспекти функціонування Вищих органів фінансового контролю: ступінь 

використання стандартів у своїй діяльності, формування власної точки зору з 

приводу перевірок, обов’язкову процедуру подання звітності, створення 

інформаційних систем, методичних підходів з питань перевірки, оцінки 

систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, повноваження щодо 

перевірки всієї діяльності підконтрольних об’єктів, підвищення ефективності 

техніки перевірки з метою досягнення чітких результатів. 

2. У другій частині «Загальних стандартів» INTOSAI описується рівень 

кваліфікації аудитора, який є необхідним для компетентного та ефективного 

виконання завдань щодо застосування стандартів аудиту, правил складання 

звітів та політики Вищих органів фінансового контролю. Загальні стандарти 

передбачають розробку Вищим органом фінансового контролю кадрової 

політики, а також реалізацію цієї політики з метою підбору персоналу 



100 
 

належної кваліфікації. Загальними стандартами визначено порядок роботи з 

інформаційними системами щодо структури, функцій і операцій об’єктів 

аудиту та процедури, за якими здійснюється аналіз результативності та 

ефективності внутрішніх стандартів. Загальні стандарти містять також 

правила професійної етики. 

3. У третій частині стандартів INTOSAI «Стандарти проведення аудиту 

державних фінансів» наводяться критерії та визначається загальна основа, яка 

дозволяє аудитору якісно виконувати власну діяльність. Відповідні стандарти 

присвячені огляду найважливіших питань методології аудиту: планування, 

порядок нагляду за проведенням аудиту з боку керівництва, послідовність 

виконання аналізу, оцінка ефективності внутрішнього контролю залежно від 

виду аудиту. Стандарти проведення аудиту державних фінансів передбачають 

аналіз фінансових звітів.  

4. Четверта частина стандартів INTOSAI «Стандарти складання звітів» 

визначає керівні принципи, за якими складаються звіти аудитора, а також 

відповідні стандарти тлумачать поняття висновку аудитора за результатами 

фінансового аудиту та аудиту законності і звіту, що складається за 

результатами аудиту ефективності. Стандарти складання звітів містять 

правила складання цих документів, вимоги щодо відображення інформації в 

них, формат і зміст висновків, звітів аудитора, можливі види висновків 

аудитора та випадки, за яких аудитор може відмовитись від підтвердження 

фінансової звітності. 

Слід зауважити, що з метою визначення єдиних підходів до провадження 

діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки аудиторських звітів, висновків і 

рекомендацій у міністерствах та інших центральних органах виконавчої 

влади, їх територіальних органах, бюджетних установах, які належать до 

сфери їх управління міністерств, оцінки якості такого аудиту було розроблено 

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів 

України від 04.10.2011 р. [129]. Однак, ці стандарти є вузькими за сферою 

свого розповсюдження й визначають єдиний підхід до організації та 
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проведення тільки внутрішнього аудиту, підготовки аудиторських звітів, 

висновків та рекомендацій у міністерствах й інших центральних органах 

виконавчої влади, їхніх територіальних органах і бюджетних установах, які 

належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, а також здійснення належної оцінки якості такого аудиту. 

Отже, стандарти INTOSAI є лише загальною, базовою основою, на яку 

можна посилатися і використовувати як рекомендаційну базу для здійснення 

контрольної діяльності у сфері державних фінансів. Таким чином, виходячи з 

позитивного міжнародного досвіду, в Україні має бути створена і нормативно 

закріплена єдина уніфікована система стандартів державного фінансового 

контролю, яка б органічно поєднувала всі напрями фінансового контролю із 

урахуванням особливостей національного законодавства. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Державний фінансовий контроль – це регламентована спеціальними 

нормами права публічна діяльність, здійснювана органами публічного 

адміністрування, в тому числі спеціалізованими державними органами 

фінансового контролю, спрямована на забезпечення законності, 

раціональності, ефективності управління (формування, розподіл, 

використання, розпорядження) публічними фінансовими ресурсами, з метою 

виявлення, усунення та запобігання фінансових правопорушень у найбільш 

дієвий спосіб. 

2. Особливі ознаки державного фінансового контролю: 1) реалізується у 

специфічній публічно-правовій сфері відносин; 2) здійснюється спеціальними 

суб’єктами – учасниками публічних правовідносин, наділеними владними 

повноваженнями; 3) проводиться відносно специфічного предмета і об’єктів 

контролю; 4) здійснюється з метою забезпечення ефективного і раціонального 
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управління публічними фінансовими ресурсами; 5) регламентований 

спеціальними імперативними нормами права. 

3. Принципи державного фінансового контролю – це теоретично 

обґрунтовані і нормативно закріплені правові, процесуальні та організаційні 

основи здійснення публічного фінансового контролю, які визначають його 

загальну спрямованість, а також керівні засади, на яких ґрунтується специфіка 

контрольної діяльності органів публічного адміністрування. 

4. Систему принципів державного фінансового контролю складають 

універсальні: верховенство права, законність, гласність, об’єктивність, 

незалежність, системність, ефективність та специфічні принципи прикладного 

характеру щодо організації і здійснення державного фінансового контролю 

різними органами публічного адміністрування: моральні і етичні принципи, 

компетентність, професіоналізм, відповідальність, непідкупність суб’єктів 

контролю, узгодженість дій різних контролюючих органів та ін.  

5. Система нормативно-правового регулювання державного фінансового 

контролю характеризується складним ієрархічним характером і становить 

сукупність 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 у 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. 
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РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Предмет та об’єкти державного фінансового контролю  

 

 

Державний фінансовий контроль у складі свого механізму має свій 

предмет та об’єкт, так само як і будь-який інший напрям діяльності 

(управлінський, науково-дослідницький, правотворчий, правозастосовний 

тощо). Визначення предмета і об’єкта є початковим етапом, вихідною точкою 

дослідження будь-якого питання. Чітка правова регламентація предмета і 

об’єкта державного фінансового контролю як публічної діяльності, 

здійснюваної органами публічного адміністрування, сприяє визначенню її 

обсягу, критеріїв, характеру та сутності. Саме категорія предмет обумовлює 

назву певної діяльності, встановлює її специфічне становище відносно інших 

видів діяльності. Питання об’єкта як одного із правових елементів є одним із 

дискусійних питань у теоретико-правових дослідженнях. Його складність 

полягає в тому, що об’єктом є визначення напряму контрольної діяльності 

суб’єктів, зокрема органів публічної адміністрації, метою якої є досягнення 

очікуваного правового результату. З цієї причини всі об’єкти в нормах права 

закріпити неможливо, оскільки їх зміст кожного разу варіюється і на цій 

підставі вчені-юристи, залежно від предмету їх дослідження дають різні 

визначення поняття об’єкта як правової категорії.  

Дослідження предмета і об’єкта державного фінансового контролю 

залишається актуальним, оскільки відсутність єдиного уявлення щодо 

відповідних категорій зумовлює низку проблем, зокрема не дозволяє 

правильно визначити структуру правовідносин, унеможливлює з’ясування їх 

специфіки у різних галузях права тощо. Тому необхідність обґрунтування 

сутності і змісту відповідних понять зумовлює актуальність його дослідження. 
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Для з’ясування предмета та об’єктів державного фінансового контролю, 

перш за все, доцільно визначитися із сутністю понять «предмет» та «об’єкт», 

проаналізувати наукові підходи до характеристики відповідних термінів. 

Виходячи з того, що категорії «об’єкт» і «предмет» співвідносяться як 

загальне і часткове, їх важливо досліджувати в тісному зв’язку. У загальному 

розумінні об’єктом є: «дійсність, яка існує поза свідомістю людини і 

незалежно від неї; явище, предмет, особа, на які спрямована певна діяльність, 

увага тощо; предмет наукового та будь-якого іншого дослідження, 

спеціальних зацікавлень, компетенції» [183, с. 495]. У свою чергу, предметом 

є «будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається органами 

почуттів; логічне поняття, що становить зміст думки, пізнання» [184, с. 527]. 

Згідно з роз’ясненням тлумачного словника, предмет – це «те, на що 

спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність кого-небудь» [185, c. 

920]. З філософської точки зору об’єкт (від латинського objectus – предмет) – 

це те, що «протистоїть суб’єкту в процесі його предметно-практичної і 

пізнавальної діяльності; категорія, яка означає певну цілісність, виділену зі 

світу об’єктів у процесі певної діяльності та пізнання. Натомість предмет – це 

ті речі, явища, процеси, їх сторони і відносини, які вже відомі, зафіксовані в 

тій чи іншій формі знання, але підлягають подальшому дослідженню» [73, с. 

438], тобто поняття предмета є частковим, а об’єкта – загальним, оскільки в 

об’єкті виділяється той його аспект, який виступає предметом дослідження. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжують проблемну 

ситуацію й обирається для дослідження, а предмет дослідження – це явище 

або процес, що знаходиться в межах об’єкта та розглядається як елемент, 

частина об’єкта дослідження [186, с. 15]. Таким чином, «предмет» за 

значенням є вужчим поняттям, ніж об’єкт. Так, предмет визначає аспект 

розгляду, дає уявлення про зміст об’єкта дослідження, про те, які властивості 

об’єкта розкриваються. Інакше кажучи, об’єктом виступає те, що 

досліджується, а предметом – те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення 

[187, с. 136].  
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Кожна діяльність, в тому числі контрольна діяльність органів публічного 

адміністрування, має свій специфічний предмет, тому з’являються притаманні 

саме їй прийоми аналізу й синтезу, систематизації результатів спостереження, 

експерименту та обробки дослідних показників. У зв’язку із тим, що 

державний фінансовий контроль є функцією публічного управління, яка 

полягає у сприянні реалізації державної фінансової політики, забезпеченні 

процесу формування й ефективного використання її фінансових ресурсів для 

досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів, специфічні особливості 

відповідної контрольної діяльності відображаються в елементах способу 

організації і функціонування контролю в фінансовій сфері відносин, тобто в 

механізмі його здійснення.  

Аналіз особливостей предмету і об’єктів державного фінансового 

контролю як складових механізму державного фінансового контролю варто 

розпочати з характеристики відповідної категорії. Перш за все, слід зазначити, 

що термін «механізм» застосовується у різних сферах, він є дуже поширеним 

у технічних науках, але може бути використаний і в економіці, філософії, 

юриспруденції. Словник іншомовних слів визначає грецьке походження 

поняття: «механізм – це сукупність проміжних станів або процесів будь-яких 

явищ» [70, с. 431]. Механізм (принцип) у переносному значенні – система 

функціонування будь-чого, сукупність проміжних станів або процесів будь-

яких явищ [188]. Інакше кажучи механізм – це внутрішня будова, система, 

устрій, процес. Будь-який механізм як сукупність взаємоузгоджених частин 

(елементів) повинен функціонувати і передбачає певну структуру. 

Характеристика явища або процесу як механізму (в широкому смисловому 

значенні) передбачає, по-перше, складність його структурної побудови; по-

друге, системність, узгодженість організації його елементів; по-третє, 

здатність до динаміки певної цілеспрямованої діяльності; по-четверте, його 

обумовленість до самоуправління або зовнішнього управління. Тобто поняття 

«механізм» як родова наукова абстракція може застосовуватися для 

тлумачення достатньо широкого кола явищ та процесів [189, с. 13].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89&action=edit&redlink=1
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Застосування поняття механізму є притаманним і для юридичної науки. 

Правознавцями воно використовується, зокрема, для формування цілої низки 

юридичних конструкцій: механізм правового регулювання, механізм 

правотворчості, механізм реалізації права, механізм правозастосування, 

механізм реалізації правових норм, механізм державної влади, механізм 

держави тощо. Так, наприклад, «під механізмом правового регулювання слід 

розуміти взяту в єдності всю сукупність юридичних засобів, за допомогою 

яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини» [190, с. 48]; 

«механізмом держави є система органів державної влади (апарат держави) та 

інших основних інститутів держави» [191, c. 165]; «механізм державного 

управління – сукупність засобів організації управлінських процесів та 

способів впливу на розвиток керованих об’єктів із використанням відповідних 

методів управління, спрямованих на реалізацію цілей державного управління» 

[192, с. 345]; «під фінансовим механізмом розуміється комплекс дій органів 

управління шляхом застосування фінансових інструментів, важелів, стимулів, 

санкцій, методичних засобів та техніки фінансового планування, організації, 

регулювання та контролю» [193, с. 61]. 

Механізм державного фінансового контролю є обов’язковим елементом 

управління публічними фінансами, невід’ємною частиною системи 

державного регулювання, метою якої є виявлення відхилень від прийнятих 

стандартів і правил, встановлених принципів законності, ефективності та 

економії витрачання матеріальних ресурсів на ранній стадії, з можливістю 

застосування коригуючих заходів, а в окремих випадках притягнення винних 

до відповідальності, отримання компенсації за заподіяну шкоду або 

здійснення заходів щодо запобігання або скорочення таких порушень у 

майбутньому [194, с. 69-70]. 

Механізм контролю складається з таких складових елементів, як: 

суб’єкти, об’єкти, предмет, методи і способи контролю, етапи процесу, 

порядок прийняття управлінських рішень за його результатами [195, с. 301]. 

Сутність механізму контролю полягає у поєднанні цих елементів у 
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системному взаємозв’язку. Взаємодія елементів проявляється в тому, що 

механізм контролю забезпечує їх органічний взаємозв’язок між собою, що 

характеризується динамікою контрольного впливу. «Нечітке теоретичне 

визначення елементів механізму контролю ускладнює практичне їх 

застосування в різних сферах і функціях управління» [196, с. 78-79]. Принцип 

роботи механізму контролю полягає у здійсненні контрольної діяльності на 

основі відповідної методології (мета, задачі, принципи, форми, типи, методи 

тощо), тобто у здійсненні законодавчо встановлених процедур державного 

фінансового контролю. Слід зауважити, що для впровадження «механізмів 

державного управління потрібна відповідна нормативно-правова база: закони 

України, укази Президента України, постанови Верховної Ради і Кабінету 

Міністрів України, розпорядження, накази та інструкції органів виконавчої 

влади різних рівнів, що є законною підставою для примусу або переконання 

об’єкта управління до виконання певних дій» [197, с. 21]. 

Механізм державного фінансового контролю має бути побудований 

таким чином, щоб його функціонування забезпечувало зміцнення цілісності 

відповідної системи. «Єдність системи виявляється у взаємній залежності її 

компонентів, коли із зміною одного з них міняються й усі інші, що впливає на 

таку систему у цілому. Основними характеристиками будь-якої системи є 

структура її елементів, розподіл функцій між ними, взаємозв’язок елементів 

структури всередині її та з навколишнім оточенням» [197, с. 27]. Для системи 

є характерним наявність чітко побудованої внутрішньої організації, 

взаємозв’язок, взаємодія елементів, компонентів і частин що її утворюють. 

Саме структура пов’язує в єдине ціле окремі елементи, надає їм спільності, 

викликає появу нових системних якостей. 

Сформульовані наукові позиції дозволяють охарактеризувати взаємодію 

між елементами механізму державного фінансового контролю таким чином, 

що переважно у сукупності елементів забезпечується цілісність механізму, а у 

системному зв’язку між ними, – цілеспрямованість впливу. І хоча кожний 

елемент окремо є самостійним явищем, – у механізмі державного фінансового 
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контролю він розглядається, виходячи із системності та взаємодії з іншими 

елементами, оскільки завдяки єдності забезпечується комплексна дія всіх 

елементів механізму. Так, наприклад, неможливо уявити елемент суб’єкта 

контролю без елемента правових норм, які визначають його повноваження, 

контрольну компетенцію, або елемент виду контролю без елемента методу, у 

зв’язку із тим, що певному виду контрольної діяльності повинні відповідати 

певні методи. Тобто лише у взаємодії елементів механізму державного 

фінансового контролю розкривається їх зміст. Отже, категорія механізму 

надає державному фінансовому контролю динаміки, яка відображається в 

його практичному здійсненні шляхом реалізації контрольних повноважень 

фінансовими органами контрольної діяльності, застосуванні правових норм, 

які регулюють відповідний контроль, дотриманні принципів організації 

фінансового контролю, застосуванні методів контрольної діяльності, 

реалізації видів фінансового контролю. 

Таким чином, 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 і функції з метою реалізації 

державної політки у сфері фінансових правовідносин. Структура механізму 

державного фінансового контролю представляє сукупність взаємопов’язаних 

та взаємодіючих елементів, кожен з яких є окремим складним самостійним 

явищем: суб’єктів, об’єктів, предмету, принципів, спеціальних правових норм, 

які встановлюють повноваження суб’єктів державного фінансового контролю, 

видів, форм, методів контролю, порядку його здійснення, періодичності тощо 

[198, с. 71]. 

Оскільки основні елементи механізму державного фінансового контролю 

досліджуються в окремих підрозділах, вважаємо за необхідне здійснити аналіз 

об’єкта і предмета контролю у сфері фінансових правовідносин, тому що вони 

є визначальними щодо змісту всього механізму державного фінансового 

контролю у відповідній сфері відносин. 
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Предмет і об’єкти державного фінансового контролю з розвитком 

фінансово-контрольних відносин зазнав суттєвих зміни, але й досі відсутній 

єдиний погляд щодо чіткого визначення поняття предмету та об’єкту 

фінансово-контрольної діяльності. Так, О.М. Бандурка та О.П. Гетманець у 

широкому розумінні визначають об’єкт фінансового контролю як «переважно 

грошові відносини, що виникають під час руху публічних грошових ресурсів, 

а також матеріальні, трудові, природні та інші ресурси, що лежать в основі 

визначення фінансових обов’язків суб’єктів. До предмету фінансового 

контролю відносять первинну документацію (наприклад, бухгалтерські звіти, 

кошториси, баланси), що містить відомості про фінансово-господарську 

діяльність контрольованого суб’єкта (підприємства, установи, організації, 

фізичні особи, діяльність яких пов’язана з рухом публічних грошових фондів і 

в яких виникають обов’язки, передбачені імперативними приписами, щодо 

формування подібних фондів), все це свідчить про рух контрольованих 

грошових фондів та підтверджує його» [25, с. 55]. Їх позицію поділяє М.П. 

Кучерявенко [47, с. 85]. Дещо схожу думку із визначення об’єкта фінансового 

контролю мають Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький, які вважають, що 

«об’єктами фінансового контролю є «операції з коштами, матеріальними 

цінностями, фінансовими інвестиціями, нематеріальними активами держави і 

місцевого самоврядування, недержавних фондів, суб’єктів господарювання, 

об’єднань громадян, а також доходи іноземних громадян в тій частині, в якій 

зазначені особи є платниками податків, інших обов’язкових платежів. 

Предмет фінансового контролю – це окремі аспекти фінансової і пов’язаної з 

нею господарської діяльності підконтрольних суб’єктів, фінансові, 

бухгалтерські документи, що відображають рух публічних фінансів тощо» 

[199, с. 62 ]. У свою чергу, Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий 

стверджують, що предметом державного фінансового контролю є «розпорядча 

та фінансово-господарська діяльність підконтрольних об’єктів у частині 

формування, володіння, використання та відчуження коштів та інших активів, 

що належать або мають належати державі, у тому числі за зобов’язаннями по 
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податках, зборах, обов’язкових платежах і відрахуваннях до бюджету та 

позабюджетних фондів. Об’єкти державного фінансового контролю 

(підконтрольні об’єкти) – це органи виконавчої влади всіх рівнів, 

підприємства, установи, організації згідно із законодавством, щодо фінансово-

господарської діяльності яких здійснюються контрольні заходи суб’єктами 

державного фінансового контролю. До об’єктів контролю, на яких 

здійснюється державний фінансовий контроль відносять: міністерства та інші 

органи виконавчої влади; бюджетні установи; державні фонди; підприємства, 

установи і організації, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та 

державних фондів або використовують державне чи комунальне майно; 

суб’єкти підприємництва і господарювання, що діють на основі державної 

власності» [31, с. 11-12].  

В якості предметів державного фінансового контролю також виділяють: 

«правильність нарахування і сплати податків і зборів, правильність ведення 

бухгалтерського обліку, достовірність і повноту фінансової звітності тощо 

[200, с. 98]; бухгалтерські звіти, баланси, кошториси та інші документи» [201, 

с. 164]. І.Ю. Чумакова, Н.В. Шульга наголошують на тому, що за загальним 

визначенням, об’єкт контролю – це особа чи інституція, на діяльність якої 

спрямовуються контрольні дії суб’єкта контролю, що перебувають в 

оточуючому господарському середовищі. Серед об’єктів безпосередньо 

державного фінансового контролю виокремлюють: юридичних осіб, 

незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, їхні 

відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи; фізичних осіб 

(громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які є суб’єктами 

підприємницької діяльності), якщо вони беруть участь у формуванні, 

розподілі, володінні, використанні та відчуженні активів, що належать 

державі, а також використовують кошти, що залишаються в їх розпорядженні 

у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних 

цільових фондів і кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів 

України; операції, що проводяться підконтрольними об’єктами з такими 
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фінансовими ресурсами і активами, порядок використання яких визначено 

законодавством. Предметом державного фінансового контролю позначають 

коло відносин, що виникають між державою і юридичними або фізичними 

особами з приводу руху, формування і використання державних фінансових 

ресурсів та активів, що належать державі, а саме: безпосередньо активи, що 

належать державі у формуванні, розподілі, володінні, використанні та 

відчуженні яких бере участь підконтрольний об’єкт; кошти, що залишаються 

у розпорядженні у підконтрольного об’єкта у зв’язку з наданими пільгами за 

платежами до бюджетів чи державних цільових фондів; кредити, отримані 

підконтрольним об’єктом під гарантії Кабінету Міністрів України; 

нормативно-правова діяльність підконтрольного об’єкта [40, с. 14]. 

Оскільки сферою фінансового контролю є всі господарські операції, що 

здійснюються із використанням грошей, а в окремих випадках і без них 

(наприклад, бартерні угоди), тому фінансовий контроль поширюється на всі 

суспільні відносини щодо формування, розподілу й використання фінансових 

ресурсів як у виробничій, так і невиробничій сферах, в усіх ланках фінансової 

системи держави. С.І. Лучковська вважає об’єктом фінансового контролю «усі 

грошові процеси при формуванні, розподілі й використанні фінансових 

ресурсів, тобто те, з приводу чого суб’єкти вступають у контрольні 

правовідносини, на що спрямована їхня контрольна діяльність». При цьому 

зазначає, що «об’єкт фінансового контролю є більш змістовним, ніж перевірка 

фінансових ресурсів, оскільки у кінцевому підсумку відбувається контроль за 

використанням матеріальних, природних, трудових ресурсів. Щодо предмету 

фінансового контролю, то ним пропонує вважати «фінансово-вартісні 

показники: прибуток, доходи, податки, собівартість, відрахування до фондів, 

виручка від реалізації, які містяться у первинній документації (бухгалтерські 

звіти, кошториси, баланси тощо) та свідчать про рух коштів, адже саме такі 

показники відображають процес формування, розподілу й використання 

фінансових ресурсів, а також результативність їх обігу» [53, с. 44]. Л.В. 

Дікань, Н.В. Синюгіна навпаки вважають, що предметом фінансового 
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контролю виступає «фінансова діяльність господарюючого суб’єкта, а 

об’єктами фінансового контролю виступають усі напрями фінансової 

діяльності господарюючого суб’єкта, а саме: грошові кошти підприємства; 

розрахунки підприємства з контрагентами; розрахунки з оплати праці; 

розрахунки з бюджетом та державними цільовими фондами; фінансовий 

результат діяльності; операції з капіталом підприємства; операції з реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) тощо» [202, с. 20].  

У науковій та навчальній літературі при дослідженні питань визначення 

об’єкту і предмету фінансового контролю деякі автори наполягають та тому, 

що предмет державного фінансового контролю, здебільшого не виділяється, 

він ототожнюється із об’єктом фінансового контролю [59, с. 20]. Але з такими 

твердженнями не можна погодитись, оскільки в основі організації процесу 

контрольної діяльності держави правовідносини виникають між суб’єктами 

(контролюючими органами) і підконтрольними об’єктами фінансового 

контролю з приводу законного, ефективного, раціонального використання 

публічних фінансових ресурсів (предмету контролю), тобто поняття «об’єкт 

контролю» є більш широким, ніж «предмет контролю». 

Спектр поглядів щодо визначення предмета та об’єктів державного 

фінансового контролю доволі великий. При цьому, намагаючись знайти 

оптимальне і адекватне рішення і відповісти на загальне питання, що є 

об’єктом, багато з авторів висловлюють не тільки відмінні точки зору, а й ті, 

що доповнюють одна одну. Так, аналіз міркувань вчених, викладених в 

спеціальній юридичній та економічній літературі, дозволяє простежити 

декілька поглядів на те, що об’єктом державного фінансового контролю є: 

- відносини, що виникають з однієї сторони між державою, з іншого боку, 

– юридичними і фізичними особами щодо виробництва, розподілу, 

перерозподілу національного доходу в територіальному та галузевому 

розрізах і його ефективного використання [203, c. 91]; 
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- грошові відносини, що виникають у зв’язку з формуванням фінансових 

ресурсів у розпорядженні держави та її організацій і використанням цих 

коштів на задоволення потреб держави та всього суспільства [204, c. 31]; 

- відносини, що виникають при формуванні фінансових ресурсів 

державної бюджетної системи, включаючи сукупність всіх видів бюджетів та 

бюджетів державних позабюджетних фондів, їх розподіл та використання з 

метою забезпечення виконання функцій і завдань держави в економічній, 

соціально-культурній і адміністративно-політичній сферах державного 

управління, а також учасники таких відносини [200, с. 96-97];  

- суспільні відносини, що виникають під час утворення, розподілу та 

використання грошових фондів держави, які можуть набувати форму різних 

фінансових операцій та інших юридично значущих дій [205, c. 13]; 

- грошові, розпорядчі процеси при формуванні і використанні фінансових 

ресурсів на всіх рівнях бюджетної системи держави [206, c. 107];  

- обіг коштів державного бюджету та загальнодержавних позабюджетних 

фондів у банках та інших фінансово-кредитних установах; використання 

коштів загальнодержавних позабюджетних фондів; моніторинг і аналіз стану 

економіки та суспільства, спрямовані на фінансову оцінку ефективності 

використання державою ресурсів, які їй виділяються [207, c. 288]; 

- достовірність даних, що стали підставою ухвалення рішень про надання 

суб’єктам державного управління позик і кредитів, одержаних від іноземних 

держав, банків чи міжнародних фінансових організацій; достовірність даних 

суб’єктів державного управління, що є підставою для виділення бюджетних 

коштів, надання урядових гарантій на одержання позик і кредитів; стан 

поточних бюджетних рахунків суб’єктів державного управління, що 

використовують кошти державного бюджету і державних позабюджетних 

фондів; системи бухгалтерського обліку; дотримання єдиних методологічних 

засад бухгалтерського обліку та фінансової звітності органів публічного 

управління [208]; 
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- відносини; фізичні та юридичні особи; частина об’єктивної реальності; 

явища та процеси суспільного життя; діяльність або процес виробничо-

господарської діяльності [209, с. 9].  

Аналізуючи визначені І.Б. Стефанюком цілі державного фінансового 

контролю на макро- і мікрорівнях, О.А. Шевчук [210, с. 30] відповідно 

наводить його об’єкти: рух капіталів; вивезення капіталу; державні цільові 

програми, національні проекти, державне завдання; державні цільові кредити; 

функціонування унітарних підприємств; виконання підприємствами 

державних замовлень, що фінансуються з бюджету; операції з фінансовими 

ресурсами, які здійснюються суб’єктами господарювання та порядок 

використання яких визначено законодавством; надання індивідуальним 

підприємцям, підприємствам різних форм власності субсидій, дотацій, 

кредитів, податкових пільг, а також інших фінансових преференцій; цільове 

використання коштів, що залишаються в розпорядженні суб’єктів 

підприємницької діяльності у разі надання їм податкових пільг; діяльність 

центрального банку; платоспроможність комерційних банків, страховиків, 

кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів, лізингових і фінансових 

компаній, ломбардів, професійних учасників фондового ринку; виплата 

мінімальної заробітної плати; діяльність самоврядних фондів; залучення 

коштів громадян банками і кредитними спілками; реалізація 

постприватизаційних зобов’язань; достовірність фінансової звітності; грошові 

операції, що можуть зашкодити фінансовій безпеці держави, при цьому автор 

зазначає, що чітке розуміння об’єктів державного фінансового контролю є 

важливим питанням у процесі оптимізації бюджетних видатків і від його 

вирішення залежить не лише ефективність фінансової діяльності держави, але 

й побудова системи фінансово-контрольних органів, розподіл компетенції між 

ними [38, с. 16-17]. Тому, цілком справедливо вважати, що чітке визначення, 

конкретизація об’єкту державного фінансового контролю є найбільш 

відповідальним і складним завданням. 
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У науковій літературі, характеризуючи об’єкти державного фінансового 

контролю, можна знайти пропозиції різних класифікацій їх за групами, 

процесами, сферами і органами: бюджетно-податкова сфера і бюджетний 

процес; процес фінансово-господарської діяльності суб’єктів ринкових 

стосунків; органи виконавчої влади усіх рівнів, підприємств, установ, 

організацій [58, с. 22]. Так, наприклад, А.В. Хмельков, пропонує такий склад 

предмета державного фінансового контролю: «доходи бюджету; надходження 

бюджету; бюджетні кошти; бюджети місцевого самоврядування; боргове 

зобов’язання; квазіфіскальні операції; видатки бюджету; гарантований 

державою борг; гарантійне зобов’язання; гарантований Автономною 

Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг; державний борг; 

державні кошти; державне запозичення; витрати державного та місцевих 

бюджетів; надходження до місцевих бюджетів; платні адміністративні 

послуги; власні надходження бюджетних установ; дефіцит державного 

бюджету; дефіцит місцевих бюджетів; кошти цільових страхових фондів; 

дефіцит бюджету Пенсійного фонду; дефіцит бюджету інших фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; об’єкти 

управління державною власністю; умови видачі векселя; управління 

державним (місцевим) боргом; управління бюджетними коштами; єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; державні 

закупівлі за державні кошти; банкрутство суб’єкта господарювання державної 

власності, або суб’єкта господарювання де державі належить корпоративна 

частка будь якого розміру; надходження коштів до Державного бюджету 

України за оренду державного майна та дивідендів, нарахованих на акції 

(частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності; збір 

страхових коштів, повнота та своєчасність їх сплати; погашення державного 

(місцевого) боргу; платіж; обслуговування державного (місцевого) боргу; 

кредитування бюджету; міжбюджетні трансферти; місцеве запозичення; 

місцеві бюджети; місцевий борг; дотація вирівнювання; бюджетне 

асигнування; бюджетне зобов’язання; бюджетне призначення» [32, с. 18-19]. 
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В.Ф. Максімова розуміє під об’єктом державного фінансового контролю 

грошові взаємовідносини, що виникають між державою, з одного боку, і 

юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу повної 

мобілізації бюджетних коштів, перерозподілу частини національного доходу в 

територіальному, соціальному і галузевому розрізах та його ефективного 

використання з метою виконання державою своїх функцій. Окрім того, 

об’єктами державного фінансового контролю (підконтрольними об’єктами) 

вважає органи виконавчої владі усіх рівнів, підприємства, установи та 

організації, згідно із законом, щодо фінансово-господарської діяльності яких 

здійснюються контрольні заходи суб’єктами державного фінансового 

контролю. До предмету державного фінансового контролю відносить 

розпорядчу та фінансово-господарську діяльність підконтрольних об’єктів у 

частині формування, володіння, використання та відчуження коштів та інших 

активів, що належать або мають належати державі, зокрема за зобов’язаннями 

по податках, зборах (обов’язкових платежах) і відрахуваннях до бюджету та 

позабюджетних фондів [58, с. 21]. Резюмуючи, слід зазначити, що питання 

співвідношення об’єкта і предмета державного фінансового контролю можна 

визнати дискусійним. Крім того, аналіз наукової літературі свідчить про те, 

що об’єкти і предмет державного фінансового контролю можна класифікувати 

за певними критеріями: в залежності від сфери застосування (бюджетна, 

податкова, митна, валютна, банківська, інвестиційна тощо); в залежності від 

рівня компетенції суб’єктів, які його здійснюють (вищий орган виконавчої 

влади, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади) 

тощо. Таким чином, предметом державного фінансового контролю є 

визначені нормами спеціального законодавства публічні фінанси (фінансові 

вартісні показники щодо діяльності об’єктів), які підлягають контролю у 

частині формування, володіння, використання та відчуження публічних 

фінансових ресурсів. Об’єкти державного фінансового контролю – це 

передбачена законодавством фактична фінансова діяльність учасників (щодо 

яких здійснюються контрольні заходи суб’єктами державного фінансового 
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контролю виконавчої влади всіх рівнів, підприємства, установи, організації) 

фінансових правовідносин [211, с. 162]. 

Щодо нормативного закріплення предмету державного фінансового 

контролю, то відповідно до ст. ст. 8, 10 Закону України від 26.01.1993 р. «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» 

можна виокремити наступні: 

- цільове та ефективне використання коштів державного і місцевих 

бюджетів; 

- цільове використання і своєчасне повернення кредитів (позик), 

одержаних під державні (місцеві) гарантії; 

- достовірність визначення потреби в бюджетних коштах при складанні 

планових бюджетних показників; 

- відповідність взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками 

бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту 

бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі); 

- ведення бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і 

бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання 

(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), 

кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання 

бюджету; 

- стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників 

бюджетних коштів; 

- грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші 

документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та 

матеріальних цінностей, документи щодо проведення закупівель, фактична 

наявність товарно-матеріальних цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, 

матеріалів, готової продукції, устаткування тощо); 

- склади, сховища, виробничі та інші приміщення, що належать 

підприємствам, установам та організаціям, що контролюються [28]. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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Слід також зазначити, що Закон України від 26.01.1993 р. «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» не визначає 

чіткого переліку об’єктів, що контролюються, але відсилає до інших 

нормативно-правових актів, які їх містять, оскільки державний фінансовий 

контроль здійснюється шляхом проведення державного фінансового аудиту, 

інспектування, перевірки державних закупівель та моніторингу закупівлі. 

Аналізуючи положення ст. 2 Закону України від 26.01.1993 р. «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», 

можна зробити висновок, що до об’єкту державну фінансового контролю слід 

віднести:  

- використання і збереження державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів;  

- правильність визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям 

зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна;  

- стан і достовірність бухгалтерського обліку і фінансової звітності у 

міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних 

установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також 

на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у 

періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів 

та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або 

використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи 

комунальне майно, дотримання бюджетного законодавства, дотримання 

законодавства про закупівлі. 

Так, наприклад, п. 4 Порядку проведення Державною аудиторською 

службою, її міжрегіональними територіальними органами державного 

фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. регламентує: об’єкт 

аудиту – це суб’єкт господарювання державної і комунальної власності, 

підприємства, утворені в установленому порядку органами державної влади, 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/252-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/252-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/252-2019-%D0%BF
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органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання 

державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому 

числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські 

товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій 

(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також 

підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше 

відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним 

підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких 

державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, 

об’єднання таких підприємств [212]. 

Відповідно до п. 3 Порядку проведення інспектування Державною 

аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р., 

зазначено, що об’єкт контролю – це підконтрольна установа, інший суб’єкт 

господарювання, включаючи його структурні та відокремлені підрозділи, які 

не є юридичними особами, щодо якого орган державного фінансового 

контролю має повноваження та підстави для проведення ревізії відповідно до 

законодавства [213]. 

Об’єкт (він же замовник) державного фінансового контролю у сфері 

публічних закупівель визначено п. 9 ст. 1 Закону України від 25.12.2015 р. 

«Про публічні закупівлі»: замовники – органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені 

відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, 

організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або 

територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій 

чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: 

- юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; 

- органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші 

замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління 

юридичної особи; 

https://zakon.rada.gov.ua/go/550-2006-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/550-2006-%D0%BF
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- у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка 

акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків. 

До замовників також належать юридичні особи та/або суб’єкти 

господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання 

та відповідають хоча б одній з таких ознак: органам державної влади, органам 

влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування 

належить частка у статутному капіталі суб’єкта господарювання в розмірі 

більше ніж 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у 

вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше 

половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта 

господарювання; наявність спеціальних або ексклюзивних прав [214]. 

Варто звернути увагу, що п. 18 ст. 1 Закону України від 25.12.2015 р. 

«Про публічні закупівлі» встановлено, що є предметом публічної закупівлі, – 

товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної 

процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні 

пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної 

процедури закупівлі). Серед товарів визначається: продукція, об’єкти будь-

якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, 

технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також 

послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не 

перевищує вартості самих товарів (згідно п. 32, ст. 1 Закону). До послуг 

відноситься будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема 

транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-

дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове 

обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні 

послуги, поточний ремонт (згідно п. 17, ст. 1 Закону). Роботи – проектування, 

будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та 

реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого 

призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні 

роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам 
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послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, 

аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до 

кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості 

самих робіт (згідно п. 22, ст. 1 Закону) [214]. А також Законом чітко окреслено 

предмет публічної закупівлі, на які дія відповідного нормативно-правового 

акта не поширюється (згідно п. 3, п. 4 ст. 2 Закону України від 25.12.2015 р. 

«Про публічні закупівлі»), що також є важливим моментом при здійсненні 

державного фінансового контролю.  

Спосіб визначення замовником предмета публічної закупівлі (товарів, 

послуг, робіт) встановлюється спеціальним Порядком визначення предмета 

закупівлі, затвердженим Наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 17.03.2016 р. [215]. 

Як вже зазначалося, предметом державного контролю у сфері суспільних 

відносин, які розглядаються, є публічні фінанси, а також управлінські дії, які 

вчиняються при формуванні, розподілі, володінні, та використанні зазначених 

ресурсів. Тому доцільним вважається розглянути більш детально й 

проаналізувати складові предмету контролю публічних фінансових ресурсів. 

У ст. 2 Бюджетного кодексу України закріплюється визначення основних 

термінів, що застосовуються у бюджетній сфері, які є предметом державного 

фінансового контролю, а саме: бюджетні кошти, видатки бюджету, витрати 

бюджету, власні надходження бюджетних установ, гарантований державою 

борг, державне запозичення, державний борг, державні капітальні вкладення, 

дефіцит бюджету, доходи бюджету, єдиний казначейський рахунок, залишок 

бюджетних коштів, квазіфіскальні операції, кошторис, кредитування 

бюджету, міжбюджетні трансферти, місцеве запозичення, місцеві бюджети, 

місцевий борг, надходження бюджету, обслуговування державного 

(місцевого) боргу, платіж, погашення державного (місцевого) боргу, 

субвенції, тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунку та 

валютних рахунків бюджету, фінансування бюджету тощо [64]. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0448-16
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0448-16
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Найбільш ґрунтовно обсяг та структура публічних фінансових ресурсів 

розкриті у державному бюджеті країни, що є також і кількісним виміром 

відповідного переліку предмета державного фінансового контролю.  

Так, ст. 40 Бюджетного кодексу України визначає предмет регулювання 

Закону України «Про Державний бюджет України»: 

- загальні суми доходів, видатків та кредитування державного бюджету (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

- граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету у 

відповідному бюджетному періоді, державного і гарантованого державою 

боргу на кінець відповідного бюджетного періоду, граничний обсяг і напрями 

надання державних гарантій, а також повноваження щодо цих гарантій 

відповідно; 

- доходи державного бюджету;  

- фінансування державного бюджету; 

- бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного 

бюджету з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на 

оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку, 

включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-

територіальними одиницями; 

- бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів; 

- розмір оборотного залишку коштів державного бюджету; 

- розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період; 

- розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у 

розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних 

і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового 

мінімуму на відповідний бюджетний період; 

- перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних 

держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій 

для реалізації інвестиційних проектів, із зазначенням кредиторів, загальних 
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обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному 

періоді в розрізі бюджетних програм [64]. 

Продовжуючи дослідження складових частин предмета державного 

фінансового контролю, слід проаналізувати діяльність держави у розрізі 

управління об’єктами державної власності. Відповідним органом управління є 

Фонд державного майна України, який керується з цього питання Законом 

України від 21.09.2006 р. «Про управління об’єктами державної власності» 

[216]. Об’єктами управління державної власності згідно з положеннями 

Закону України від 21.09.2006 р. «Про управління об’єктами державної 

власності» є: державні підприємства, установи, організації, їх структурні 

підрозділи, у свою чергу, до предметів відносяться: 

- майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне управління; 

- майно, яке передане державним комерційним підприємствам, установам 

та організаціям; 

- майно, яке передане державним господарським об’єднанням; 

- корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах 

господарських організацій; 

- державне майно, що забезпечує діяльність Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; 

- державне майно, передане в оренду, лізинг; 

- державне майно, передане та/або створене (збудоване) на підставі 

договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (у тому 

числі концесійного договору); 

- державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і 

не увійшло до їх статутних капіталів або залишилося після ліквідації 

підприємств та організацій; 

- державне майно, передане в безстрокове безоплатне користування 

Національній академії наук України, галузевим академіям наук; 

- безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність 

за рішенням суду; 
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- державне майно, надане суб’єкту господарювання на праві 

господарського відання відповідно до законодавства [216]. 

До складу предмету державних фінансів, відповідно до якого 

здійснюється державний фінансовий контроль, належить єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування – як консолідований 

страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на 

регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених 

законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат 

(послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. У свою чергу, об’єкт, який підлягає контролю, – це платники 

єдиного внеску. Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що 

здійснює його збір та ведення обліку визначається Законом України від 

08.07.2010 р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [217]. 

Окремою частиною предмету державних фінансових ресурсів, що 

потребує розкриття, є надання платних адміністративних послуг. Закон 

України від 06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги» [218] визначає 

поняття адміністративної послуги як результат здійснення владних 

повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної 

або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав 

та/або обов’язків такої особи відповідно до закону (згідно ст. 1 Закону). До 

адміністративних послуг належить: видача ліцензій, дозволів та інших 

документів дозвільного характеру, сертифікатів, свідоцтв, атестатів, 

посвідчень; реєстрація (фактів, суб’єктів, прав, об’єктів, у тому числі 

легалізація суб’єктів і актів (документів), нострифікація та верифікація). До 

адміністративних послуг також прирівнюється надання органом виконавчої 

влади, іншим державним органом, органом влади Автономної Республіки 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2464-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/2464-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/5203-17
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Крим, органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державним 

реєстратором, суб’єктом державної реєстрації витягів та виписок із реєстрів, 

довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у 

результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його 

власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний 

юридичний статус та/або факт. При наданні адміністративних послуг у 

випадках, передбачених Законом України від 06.09.2012 р. «Про 

адміністративні послуги» (відповідно до ст. 11 Закону), справляється плата 

(адміністративний збір). Розмір плати за надання адміністративної послуги 

(адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом із 

урахуванням її соціального та економічного значення. Плата за надання 

адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до 

державного або відповідного місцевого бюджету (відповідно до ч. 1 ст. 64, ч. 

1 ст. 69 Бюджетного кодексу України), крім випадків, встановлених законом. 

А також відповідна плата вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь 

комплекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних 

для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, 

експертиз, здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, 

отримання витягів з реєстрів тощо). 

Таким чином, аналіз законодавчого закріплення предмету та об’єктів 

державного фінансового контролю дає змогу стверджувати, що вони 

зафіксовані у багатьох нормативно-правових актах, що регламентують окремі 

види і форми державного фінансового контролю. Однак ці норми є 

розпорошеними, неузгодженими між собою та характеризуються нечіткістю 

формулювань. З огляду на це, з метою більш повного охоплення 

контрольними заходами об’єктів контролю, а також унеможливлення 

плутанини під час планування, організації та здійснення контрольних дій, 

доцільним вважається закріплення особливостей адміністративно-правового 

регулювання державного фінансового контролю в єдиному нормативно-

правовому документі з детальним визначенням об’єктів та предмету 

https://zakon.rada.gov.ua/go/5203-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/5203-17
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державного фінансового контролю, що сприятиме усуненню наявних 

прогалин у чинному вітчизняному законодавстві. 

 

 

2.2. Суб’єкти державного фінансового контролю та їх правовий 

статус 

 

 

Державний фінансовий контроль охоплює всі сфери і напрями діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування, пов’язаної із формуванням, розподілом, 

використанням та розпорядженням публічними фінансовими ресурсами та 

слугує важливим засобом забезпечення законності відповідної фінансової 

діяльності. Здійснення такого виду діяльності реалізується за допомогою 

системи органів державного фінансового контролю, яка є частиною загальної 

структури контролюючих органів публічної адміністрації і разом із тим 

виступає важливим елементом механізму державного фінансового контролю, 

за допомогою якого відбувається реалізація державної політки у відповідній 

сфері відносин.  

Дослідження особливостей правового статусу органів державного 

фінансового контролю як складової механізму державного фінансового 

контролю варто розпочати з характеристики суб’єктів відповідного контролю 

в контексті адміністративно-правового регулювання. Слід зазначити, що для 

адміністративного права взагалі властива велика кількість суб’єктів з різними 

повноваженнями, структурою і правовими характеристиками. Саме цим 

зумовлена наявність різних варіантів їх класифікації. Так, наприклад, 

суб’єктів адміністративного права поділяють на: державні і недержавні 

організації та їх представників; колективні та індивідуальні; фізичні та 

юридичні особи, колективні суб’єкти без статусу юридичної особи тощо [219, 

c. 190-192].  



127 
 

У фінансово-правовій науці суб’єкта фінансового права визначають як 

особу, яка має правосуб’єктність, тобто яка потенційно здатна бути учасником 

фінансових правовідносин, оскільки вона наділена необхідними юридичними 

правами та обов’язками внаслідок дії фінансово-правових норм. Особливість 

кола суб’єктів фінансового права полягає в тому, що до нього входять такі 

основні групи: держава та її територіальні підрозділи; колективні суб’єкти; 

індивідуальні суб’єкти [220, c. 56]. М.В. Карасьова наголошує, що суб’єкти 

фінансових правовідносин – це особи, які беруть участь у конкретних 

правовідносинах і які є носіями фінансових прав та обов’язків. Також 

справедливим є зауваження з приводу того, що поняття «суб’єкт фінансового 

права» та «суб’єкт фінансових правовідносин» взаємозв’язані, оскільки 

суб’єкти фінансового права стають суб’єктами фінансових правовідносин під 

час реалізації своїх юридичних прав та обов’язків, яких вони набувають під 

час вступу у правовідносини [221, с. 112]. 

На думку П.К. Германчук суб’єктами державного фінансового контролю 

є юридичні особи, які від імені держави відповідно до врегульованих 

правових норм здійснюють моніторинг і інші форми контролю за діяльністю 

суб’єктів господарювання щодо дотримання ними встановлених 

обмежувальних параметрів щодо обігу фінансових ресурсів. За ознаками 

ініціювання і здійснення контролю суб’єктів поділяють на дві групи: ті, що 

здійснюють загальний і ті, що здійснюють спеціалізований державний 

фінансовий контроль. До суб’єктів контролю першої групи належать ті органи 

державної влади й управління, які є й ініціаторами, і виконавцями контролю 

[56, с. 35]. І.Б. Стефанюк критеріями віднесення до суб’єктів державного 

фінансового контролю вважає: приналежність суб’єкта фінансового контролю 

до органу державної влади або державного управління; наділення посадових 

та/або службових осіб суб’єкта фінансового контролю державно-владними 

повноваженнями; наявність права здійснювати контроль у будь-якій формі 

власної діяльності чи діяльності інших суб’єктів в частині обліку, руху, 

формування й використання фінансових ресурсів держави. Суб’єктами 
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державного фінансового контролю вважає всі органи державної влади й 

державного управління, які відповідно до правових норм здійснюють 

моніторинг та інші форми контролю власної діяльності чи діяльності інших 

суб’єктів фінансово-економічного регулювання в частині обліку, руху, 

формування й використання фінансових ресурсів держави та видають за 

результатами контрольної діяльності державні акти або акти державного 

управління [222, с. 87-88]. В.Ф. Піхоцький стверджує, що суб’єктами 

державного фінансового контролю є органи, уповноважені на здійснення 

такого виду контролю, носії контрольних функцій стосовно об’єкта контролю, 

органи державної влади і управління, які формують систему органів 

державного фінансового контролю [41, с. 47]. Л.А. Савченко зазначає, що 

суб’єкти фінансового контролю – це державні органи, установи та організації, 

їх структурні підрозділи, органи місцевого самоврядування, а також окремі 

особи, які відповідно до чинного законодавства наділені контрольними 

функціями щодо: формування публічних фондів коштів, їх розподілу та 

використання; управління державним чи комунальним майном [45, с. 44]. Л.К. 

Воронова вживає словосполучення «контролюючі органи», вказуючи, що ця 

група суб’єктів «наділена владними повноваженнями для досягнення цілей 

контролю» [27, с. 86]. Контролюючий суб’єкт (суб’єкт контролю) – це 

юридична або фізична особа, яка спрямовує контрольні дії на власну 

діяльність або діяльність іншої фізичної чи юридичної особи, що перебуває в 

оточуючому середовищі. У контрольному процесі суб’єктами виступають 

носії прав і обов’язків – особи та органи, що мають повноваження на 

здійснення контролю за виробничою та фінансовою діяльністю підприємства 

(установи, організації), а також право втручатися в його оперативну 

діяльність, притягувати винних до відповідальності. Суб’єктами державного 

фінансового контролю є міністерства, інші центральні органи виконавчої 

влади, які наділені повноваженнями на здійснення фінансового контролю, їх 

самостійні контрольно-ревізійні підрозділи або інші їхні підрозділи (особи), 

які наділені такими повноваженнями [223, с. 13-14]. І.Ю. Чумакова 
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наголошує, що суб’єкт державного фінансового контролю (контролюючий 

суб’єкт) – це державна інституція (орган державної влади і державного 

управління), яка спрямовує контрольні дії на діяльність іншої особи чи 

інституції (органи, організації, підприємства), що перебуває у контрольному 

середовищі [40, с. 14]. А.В. Хмельков подає власне тлумачення поняття 

«суб’єкт державного фінансового контролю – це орган законодавчої або 

виконавчої державної влади, створений виключно для сприяння зміцненню 

фінансового становища держави, економічному зростанню шляхом стеження 

за досягненням цільових орієнтирів та перевірки дотримання обмежуючих 

параметрів фінансового і економічного розвитку, через забезпечення 

законності, ефективності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі 

формування, розподілу, володіння, використання та відчуження об’єктами 

контролю предмета контролю, що належить державі, за допомогою форм 

контролю та методів контролю, що реалізуються всіма способами, прийомами 

та інструментарієм» [32, с. 91]. 

Суб’єкти державного фінансового контролю мають свій особливий 

правовий статус, який визначається у наділенні державних органів 

контрольними повноваженнями у сфері публічних фінансів. Вчені-юристи, 

розглядаючи питання, присвячені дослідженню правового статусу суб’єктів 

права та суб’єктів правовідносин, досить часто звертають увагу на розкриття 

поняття, визначення структури правового статусу суб’єктів, його галузевих 

різновидів, з’ясування особливостей правового статусу, саме тому у наукових 

працях можна знайти розмаїття підходів до визначення та порівняння цих 

категорій. Так, О.Ф. Скакун характеризує «правовий статус» як «систему 

закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, 

свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт 

права (тобто такий, що має правосуб’єктність) координує власну поведінку у 

суспільстві» [224, с. 387]. Н.Я. Якимчук, досліджуючи правовий статус 

розпорядників бюджетних коштів, до його структури відносить правові 

категорії, що характеризують їх правове становище в системі суспільних 
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відносин: принципи правового статусу; законний інтерес; права та обов’язки; 

повноваження; гарантії; правові обмеження; функції та завдання; засади 

відповідальності; бюджетна правосуб’єктність [225, c. 62]. 

Наявність правового статусу у суб’єкта права є необхідною умовою 

участі у правовідносинах. Як вже зазначалося, учасником правовідносин є 

суб’єкт, який фактично бере участь у конкретних правовідносинах як носій 

юридичних прав та обов’язків, закріплених у правових нормах, натомість 

суб’єкт правовідносин лише має потенційну здатність такої участі. 

Учасниками правовідносин можуть бути фізичні, юридичні особи, держава, 

територіальні громади.  

Із урахуванням вищезазначеного, суб’єкт державного фінансового 

контролю бере участь у публічних фінансових правовідносинах та наділений 

владними повноваженнями, які складаються з відповідних прав та обов’язків 

при здійсненні контрольної діяльності. Варто зауважити, що характеризуючи 

суб’єкта державного фінансового контролю, зокрема органи публічного 

адміністрування спеціальної фінансової компетенції, важливо враховувати 

специфічну ознаку – наділення його повноваженнями владного характеру у 

сфері публічних фінансів, оскільки ці суб’єкти здійснюють діяльність від 

імені і в інтересах держави. Проте, слід зазначити, що окрім прав та 

обов’язків, правовий статус суб’єкта державного фінансового контролю 

передбачає певну відповідальність, у тому числі фінансову, за якість 

здійснюваного контролю. Такими суб’єктами можна вважати тільки ті 

установи, підприємства, організації, які не лише діють від імені держави, а й 

гарантують відшкодування збитків, завданих об’єкту контролю своїми 

неправомірними діями.  

Аналіз наукової літератури дозволяє виокремити серед основних 

структурних елементів правового статусу суб’єкта державного фінансового 

контролю: суб’єктивні права та юридичні обов’язки (для органів публічного 

адміністрування вони можуть називатися повноваження). Додатковими 

елементами правового статусу суб’єкта державного фінансового контролю 
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можна визначити: принципи, функції, завдання, відповідальність. Важлива 

роль усіх елементів правового статусу суб’єкта державного фінансового 

контролю полягає у необхідності їх відповідної нормативної регламентації. 

Отже, правовий статус органів держаного фінансового контролю – це 

регламентоване правовими нормами становище, обумовлене метою їх 

створення, обґрунтоване завданнями та функціями цих органів, сукупністю 

прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів державного фінансового 

контролю й забезпечує оптимальний вплив на підконтрольні об’єкти (повне та 

своєчасне встановлення фактів порушення норм фінансового й бюджетного 

законодавства України та їх усунення). 

Таким чином, суб’єктами державного фінансового контролю можна 

вважати органи публічного адміністрування, в тому числі спеціалізовані 

державні органи фінансового контролю, органи місцевого самоврядування, 

установи та організації, їх 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, встановлену нормами права [226, с. 181].  

Розглядаючи систему органів державного фінансового контролю, варто 

звернути увагу, насамперед, на порядок створення, структуру, компетенцію 

того чи іншого державного органу, на їх правовий статус та інші подібні 

аспекти, а, досліджуючи саме механізм державного фінансового контролю, 

необхідно аналізувати безпосередньо питання діяльності органів публічної 

адміністрації, їх місце й роль у державному механізмі, напрямки взаємодії між 

собою, проблеми функціонування й шляхи їх подолання.  

Слід зазначити, що в нормативно-правових актах, навчальних та 

наукових джерелах відсутній чіткий перелік суб’єктів державного 

фінансового контролю. Наприклад, Закон України від 26.01.1993 р. «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» 

взагалі не містить визначення поняття суб’єкт державного фінансового 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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контролю, але регламентує загальні положення щодо його правового статусу. 

Так, ст. 10 Закону України від 26.01.1993 р. «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» закріплює наступні права 

органу державного фінансового контролю: 

1) перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й 

інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та 

матеріальних цінностей, документи щодо проведення закупівель, проводити 

перевірки фактичної наявності цінностей; 

2) безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші 

приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що 

контролюються; призупиняти в межах своїх повноважень бюджетні 

асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому 

законодавством порядку, а також ініціювати застосування відповідно до 

закону інших заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства; 

3) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних 

органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і 

організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, 

ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у 

виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, 

інших перевірок; 

4) вимагати від керівників підконтрольних установ проведення 

інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і 

розрахунків; при проведенні ревізій вилучати у підприємств, установ і 

організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які 

свідчать про порушення, а на підставі рішення суду – вилучати до закінчення 

ревізії оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських 

документів із складенням опису; 

5) одержувати від Національного банку України та його установ, банків 

та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки 

про банківські операції та залишки коштів на рахунках об’єктів, що 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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контролюються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі 

недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними 

об’єктами – довідки і копії документів про операції та розрахунки з 

підприємствами, установами, організаціями; 

6) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об’єктів, 

що контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході 

здійснення державного фінансового контролю; 

7) пред’являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та 

організацій, що контролюються, обов’язкові до виконання вимоги щодо 

усунення виявлених порушень законодавства, вилучати в судовому порядку 

до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші платежі, 

ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного 

фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами та 

організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного 

законодавства; 

8) порушувати перед відповідними державними органами питання про 

визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у 

судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані 

підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених 

законом підстав та з порушенням законодавства; 

9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на 

керівників та інших службових осіб підконтрольних установ, адміністративні 

стягнення; 

10) звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною 

установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час 

здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з 

питань збереження і використання активів; 

11) одержувати від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, 

інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб – підприємців 
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інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на 

нього завдань; 

12) проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні 

звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і 

якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти 

відображення в обліку підприємства, установи та організації, що 

контролюється; 

13) при виявленні збитків, завданих державі чи підприємству, установі, 

організації, що контролюється, визначати їх розмір у встановленому 

законодавством порядку; 

14) ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних 

органів виконавчої влади; 

15) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених 

порушеннях [28]. 

Згідно зі ст. 11 Закону України від 26.01.1993 р. «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» посадові особи 

органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення 

ревізії за наявності таких підстав: 1) направлення на ревізію, в якому 

зазначаються дата його видачі, назва органу державного фінансового 

контролю, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, 

посади, звання та прізвища посадових осіб, які проводитимуть ревізію. 

Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника 

органу державного фінансового контролю, скріпленого печаткою; 2) копії 

рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому 

зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата 

закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб’єктів господарської 

діяльності, не віднесених Законом до підконтрольних установ, – також номер 

кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення. Ненадання цих документів або їх надання із порушенням 

вимог, встановлених Законом, є підставою для недопущення посадових осіб 

органу державного фінансового контролю до проведення ревізії.  

Відповідно до ст. 12 Закону України від 26.01.1993 р. «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначено 

обов’язки і відповідальність службових осіб органу державного фінансового 

контролю, а саме:  

1) службові особи органів державного фінансового контролю зобов’язані 

суворо додержувати Конституції України, законів України, прав та інтересів 

громадян, підприємств, установ і організацій, що охороняються законом; 

2) працівники органу державного фінансового контролю зобов’язані у 

випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства 

передавати правоохоронним органам матеріали ревізій, а також повідомляти 

про виявлені зловживання і порушення державним органам і органам, 

уповноваженим управляти державним майном; 

3) при вилученні документів у зв’язку з їх підробкою або виявленими 

зловживаннями працівник органу державного фінансового контролю 

зобов’язаний негайно повідомити про це правоохоронні органи; 

4) працівники органу державного фінансового контролю повинні 

забезпечувати дотримання правового режиму інформації з обмеженим 

доступом, установленого законом [28].  

За невиконання або неналежне виконання службовими особами органів 

державного фінансового контролю своїх обов’язків, вони притягаються до 

дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до норм чинного 

законодавства. 

Отже, аналіз нормативного закріплення правового статусу органу 

державного фінансового контролю свідчить про те, що Закон України від 

26.01.1993 р. «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні» взагалі не оперує поняттям «суб’єкт державного 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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фінансового контролю», в наявності лише зміст елементів правового статусу 

відповідного органу, але в узагальненому вигляді. Відповідно до положень 

спеціального Закону, державний фінансовий контроль реалізується через 

проведення різних заходів державного фінансового контролю: аудиту, 

інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі, які  

здійснюються різними органами державного фінансового контролю, проте в 

Законі не розмежовано правовий статус кожного контролюючого органу 

відносно нормативно закріплених заходів державного фінансового контролю, 

що безумовно є прогалиною чинного законодавства. Це дає підстави 

стверджувати про необхідність якісної переробки діючих правових норм у 

сфері адміністративно-правового регулювання державного фінансового 

контролю, що сприятиме усуненню неузгодженостей та протиріч правового 

регулювання системи органів державного фінансового контролю, заповненню 

існуючих прогалин вітчизняного законодавства і скасуванню застарілих норм.  

Як вже зазначалося, однією із визначальних умов повноцінної організації 

державного фінансового контролю є наявність чіткої нормативної 

регламентації та координації діяльності суб’єктів, уповноважених на 

виконання контрольних повноважень. В Україні державний фінансовий 

контроль здійснюється через систему органів державного фінансового 

контролю, яка є елементом загальної структури контрольних органів держави 

та важливою частиною державного фінансового механізму, за допомогою 

якого держава реалізує фінансову політику. На практиці система органів 

державного фінансового контролю складається з двох підсистем:  

- до першої належать органи загального державного контролю 

(Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України), 

тобто органи загальної компетенції, що реалізують повноваження у сфері 

державного фінансового контролю поряд з іншими своїми повноваженнями;  

- до другої відносяться спеціально створені органи для здійснення 

державного фінансового контролю, – суб’єкти спеціального контролю, яким 

відповідні повноваження делеговані суб’єктами першої підсистеми 
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(Міністерство фінансів України, Рахункова палата, Державна аудиторська 

служба України, Державна казначейська служба України, Державна фіскальна 

служба України та інші органи спеціального контролю відповідно до 

компетенції). 

Президент України внаслідок особливого правового статусу глави 

держави, гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, 

здійснює керівництво за фінансовою діяльністю. Контрольні повноваження у 

сфері управління фінансовими ресурсами Президент України може 

реалізувати шляхом прийняття указів, дія яких спрямована на регулювання 

фінансових відносин. Безпосередньо контрольні функції реалізуються 

Президентом України під час підписання ним прийнятого Верховною Радою 

України закону про Державний бюджет України на поточний рік та інших 

законів у сфері організації та регулювання фінансової діяльності.  

Загальні засади у процесі здійснення державного фінансового контролю 

Верховною Радою України закріплює ст. 85 Конституції України, а саме: 

затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 

контроль за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту про його 

виконання; здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України 

відповідно до Конституції України; затвердження рішень про надання 

Україною позик та економічної допомоги іноземним державам і міжнародним 

організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і 

міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним 

бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням; призначення 

на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати; 

призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку 

України за поданням Президента України; призначення та звільнення 

половини складу Ради Національного банку України [63]. Згідно зі ст. 109 

Бюджетного кодексу України до повноважень Верховної Ради України з 

контролю за додержанням бюджетного законодавства належать: 
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заслуховування звітів про стан виконання Державного бюджету України, у 

тому числі заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про 

використання коштів Державного бюджету України; контроль за 

використанням коштів резервного фонду державного бюджету України [64]. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади, який 

спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, 

тобто здійснює контроль за всіма ланками виконавчої влади. Кабінет 

Міністрів України здійснює контроль за державними фінансами в ході 

безпосередньої практичної реалізації фінансової та податкової політики 

України, державної політики у галузі ціноутворення й оплати праці, складання 

та виконання Державного бюджету України і звіту про його виконання, 

здійснення загальнодержавних економічних програм, створення і керівництво 

за діяльністю різних фондів (державного резервного фонду фінансових і 

матеріально-технічних ресурсів, резервного фонду Державного бюджету 

України) тощо. Діяльність Кабінету Міністрів України регламентується 

Законом України від 27.02.2014 р. «Про Кабінет Міністрів України» [144] та 

нерозривно пов’язана з управлінням державними фінансами і контролем за їх 

раціональним витрачанням. У питаннях фінансової діяльності Уряд України 

відповідальний перед Парламентом України у межах, передбачених 

Конституцією України.  

Водночас, фінансову діяльність держави здійснюють особливі органи, які 

реалізують і координують її відповідно до наданих їм повноважень. На 

відміну від вищих органів законодавчої і виконавчої влади, які здійснюють 

стратегічне, загальне керівництво публічними фінансами, вони забезпечують 

організацію оперативного управління ними. Це, насамперед, спеціалізовані 

державні органи виконавчої влади, склад і структура яких зумовлені рівнем 

розвитку та потребами національної економіки, її державним устроєм та 

історичним розвитком країни. До спеціалізованих органів державного 

фінансового контролю належать державні органи, які здійснюють фінансову 

діяльність у зв’язку з виконанням основних обов’язків та функцій шляхом 
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реалізації своїх повноважень. Компетенція спеціально створених органів з 

управління державними фінансами та здійснення контролю у цій сфері, 

охоплює всі ланки фінансової системи – бюджет, позабюджетні цільові 

фонди, децентралізовані фонди підприємств, установ, організацій, 

страхування, кредитування тощо. До них належать: Міністерство фінансів 

України, Рахункова палата, Державна аудиторська служба України, Державна 

фіскальна служба України, Державна казначейська служба України та інші 

органи спеціального контролю відповідно до компетенції.  

Міністерство фінансів України (Мінфін) – центральний орган виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 20.08.2014 р. [150] 

Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну 

політику, державну політику у сфері державного пробірного контролю, 

бухгалтерського обліку та аудиту, випуску і проведення лотерей, а також 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, державного внутрішнього 

фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, 

запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, забезпечує формування 

державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних 

паперів, документів суворої звітності та забезпечує формування та реалізацію 

єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під 

час застосування податкового та митного законодавства, а також 

законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері 

видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння 
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органогенного утворення, їх обігу та обліку. Мінфін України відповідно до 

покладених на нього завдань також узагальнює практику застосування 

законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє 

пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх 

на розгляд Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Мінфін 

України організовує виконання актів законодавства та здійснює 

систематичний контроль за їх реалізацією. 

Окреме місце у системі органів державного фінансового контролю займає 

Рахункова палата, вона є вищим органом державного фінансового контролю 

України, утворюється Верховною Радою України, підпорядкована і підзвітна 

їй. Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює зовнішній 

фінансовий контроль (аудит), а також державний внутрішній фінансовий 

контроль, зокрема внутрішній контроль та внутрішній аудит, який 

забезпечується відповідно розпорядниками бюджетних коштів та підрозділом 

внутрішнього аудиту в бюджетній установі. Рахункова палата функціонально і 

організаційно незалежна від стороннього впливу, що є гарантією виконання 

покладених на неї завдань. Відповідно до ст. 98 Конституції України, 

Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за 

надходженням коштів Державного бюджету України та їх використанням. 

Організація, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати 

визначаються Законом України від 02.07.2015 р. «Про Рахункову палату» 

[105]. Так, ст. 7 зазначеного Закону регламентує, що Рахункова палата 

здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо: надходжень до 

державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших 

доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами таких 

надходжень; проведення витрат державного бюджету, включаючи 

використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного 

Суду України, Верховного Суду, Уповноваженого Верховної Ради України з 
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прав людини, Вищої ради правосуддя, Офісу Генерального прокурора України 

та інших органів, визначених Конституцією України; використання коштів 

державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам 

загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; 

здійснення таємних видатків державного бюджету; управління об’єктами 

державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, 

включаючи забезпечення відрахування (сплати) до державного бюджету 

коштів, отриманих державою як власником таких об’єктів, та використання 

коштів державного бюджету, спрямованих на відповідні об’єкти; надання 

кредитів з державного бюджету та повернення таких коштів до державного 

бюджету; операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, 

державних гарантій, обслуговування і погашення державного та 

гарантованого державою боргу; використання кредитів (позик), залучених 

державою до спеціального фонду державного бюджету від іноземних держав, 

банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних 

договорів України, що призводить до фінансових наслідків для державного 

бюджету; здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного 

бюджету; виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, 

державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам 

господарювання за рахунок коштів державного бюджету; управління коштами 

державного бюджету центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів; інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до державного 

бюджету та їх використанням; виконання кошторису доходів та витрат 

Національного банку України; надходжень закріплених за місцевими 

бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки та 

використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються 

функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та 

місцевому самоврядуванню. До повноважень Рахункової палати також 

належить проведення експертизи, поданого до Верховної Ради України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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проекту закону про Державний бюджет України, аналіз його виконання та 

підготовка відповідних висновків і пропозицій щодо усунення виявлених 

відхилень і порушень. 

Рахункова палата регулярно інформує Верховну Раду України, 

Президента України про результати здійснення заходів державного 

зовнішнього фінансового контролю (аудиту), включаючи факти порушень 

бюджетного законодавства; подає Верховній Раді України висновки: щодо 

проекту закону про Державний бюджет України; про стан виконання закону 

про Державний бюджет України (щокварталу), а також пропозиції щодо 

усунення виявлених відхилень і порушень; щодо річного звіту про виконання 

закону про Державний бюджет України. Рахункова палата може надавати в 

межах компетенції консультації Верховній Раді України, Президенту України, 

Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим державним органам та 

органам місцевого самоврядування. 

Відповідно до ст. 1 Закону України від 26.01.1993 р. «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні», здійснення 

державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої 

влади (Державна аудиторська служба України), уповноважений Кабінетом 

Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного 

фінансового контролю. Діяльність Державної аудиторської служби України 

(Держаудитслужба) регламентована Положенням про Державну аудиторську 

службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 

03.02.2016 р. [151]. Відповідно до покладених завдань, Держаудитслужба 

здійснює державний фінансовий контроль за законним, цільовим, ефективним 

використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних 

та інших активів; досягненням економії бюджетних коштів і результативності 

в діяльності розпорядників бюджетних коштів; цільовим використанням і 

своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) 

гарантії; достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час 

складання планових бюджетних показників та відповідністю взятих 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним 

бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування 

програмно-цільового методу в бюджетному процесі); відповідністю взятих 

розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов’язань за 

енергосервісом, затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі 

енергосервісу; дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного 

процесу щодо державного і місцевих бюджетів; дотриманням законодавства 

про державні закупівлі; веденням бухгалтерського обліку, а також складанням 

фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про 

їх виконання, кошторисів та інших документів, що застосовуються у процесі 

виконання бюджету; станом і достовірністю бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності; виконанням функцій з управління об’єктами державної 

власності; станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у 

розпорядників бюджетних коштів, станом внутрішнього контролю в інших 

підконтрольних установах; усуненням виявлених недоліків і порушень; 

реалізацією інвестиційних проектів; законним та ефективним використанням 

публічних коштів та інших активів для використання (впровадження) 

інформаційних технологій (систем, процесів, ресурсів).  

Державна казначейська служба України (Казначейство) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Повноваження 

Казначейства регламентується Положенням про Державну казначейську 

службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 

15.04.2015 р. [152]. Основними завданнями Казначейства є реалізація 

державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів; внесення на розгляд 

Міністра фінансів України пропозицій щодо забезпечення формування 

державної політики у зазначених сферах. Казначейство здійснює в межах 

повноважень, передбачених законом, контроль за веденням бухгалтерського 

обліку надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, складенням та 
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поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і 

бюджетної звітності; бюджетними повноваженнями під час зарахування 

надходжень бюджету; відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних 

коштів показникам розпису бюджету; відповідністю взятих розпорядниками 

бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним 

асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-

цільового методу в бюджетному процесі); відповідністю платежів узятим 

бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням; 

дотриманням правил за операціями з бюджетними коштами в іноземній 

валюті; дотриманням порядку проведення лотерей з використанням 

електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального 

часу; дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 

іншими клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель в частині наявності, 

відповідності та правильності оформлення документів тощо. 

Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра фінансів України. Правовий статус ДФС 

регламентується Положенням про Державну фіскальну службу України, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 21.05.2014 р. [153]. 

ДФС реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері 

державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну 

політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 

податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати 

єдиного внеску. ДФС відповідно до покладених на неї завдань в межах 

повноважень, передбачених законодавством здійснює контроль за 

надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів,  

митних та інших платежів; за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів; реалізує державну політику у сфері контролю за 

своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений 
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законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за 

товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, торгових патентів. 

Варто зауважити, що Урядом було прийнято рішення щодо реорганізації 

Державної фіскальної служби на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.12.2018 р. «Про утворення Державної податкової служби 

України та Державної митної служби України» [227], що передбачає 

реорганізацію Державної фіскальної служби України шляхом її поділу на дві 

служби: Державну податкову службу України та Державну митну службу 

України. Правовий статус новостворених служб, які є центральними органами 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра фінансів України, закріплюється 

Положенням про Державну податкову службу України та Державну митну 

службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

06.03.2019 р. [154]. Державна податкова служба України реалізує державну 

податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Державна митна 

служба України реалізує державну митну політику, державну політику у сфері 

боротьби із правопорушеннями під час застосування законодавства з питань 

державної митної справи. 

Також певні функції щодо здійснення державного фінансового контролю 

покладено на Національний банк України, Антимонопольний комітет 

України, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Фонд 

державного майна України, Державну службу фінансового моніторингу 

України та інші державні органи. Відповідними нормативними документами, 

які регулюють питання їх правового статусу є: Закон України від 20.05.1999 р. 

«Про національний банк України» [145], Закон України від 26.11.1993 р. «Про 

Антимонопольний комітет України» [146], Положення Про Національну 

комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом 

Президента України 23.11.2011 р. [156], Положення про Державну службу 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1200-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/1200-2018-%D0%BF
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фінансового моніторингу України, затверджене Постановою Кабінету 

Міністрів України 29.07.2015 р. [155] тощо.  

Суб’єктами державного фінансового контролю на регіональному рівні є 

органи місцевого самоврядування, правовий статус яких закріплює Закон 

України від 21.05.1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» [149], 

спеціалізовані структурні підрозділи галузевих міністерств, фінансові та 

бухгалтерські служби установ, підприємств, організацій комунальної 

власності, наділені контрольними повноваженнями щодо об’єктів державного 

фінансового контролю в окремих адміністративно-територіальних одиницях. 

На відміну від загальнодержавного рівня, де контрольні повноваження 

розмежовані між органами державної влади одного (вищого) рівня, на місцях 

контрольними повноваженнями наділені владні інституції різних рівнів, що 

має створювати додаткові передумови для забезпечення ефективного 

контролю у сфері місцевих фінансів. 

Враховуючи зміни у структурі державних контролюючих органів, слід 

зауважити, що з метою захисту прав фізичних та 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 

(інспекція), який реалізовуватиме державну політику у сфері державного 

фінансового контролю. Діяльність Офісу фінансового контролю буде 

спрямовуватись через Міністра фінансів України, що підтверджується 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. «Про утворення 

Офісу фінансового контролю» [228]. Реформування Державної аудиторської 

служби та створення в установленому порядку нового органу державного 

фінансового контролю, який здійснюватиме аналіз інформації щодо 

використання державних ресурсів і контрольні заходи за високоризиковими 

операціями, передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 р. «Про 

невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» [229] та 
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проектом Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленою Постановою 

Верховної Ради України від 04.10.2019 р. [230]. Метою прийняття проекту 

акта є перейменування Державної аудиторської служби України в Офіс 

фінансового контролю. Проект акта спрямовано на досягнення цілі 6.1. 

«Українці живуть в державі, яка передбачувано розпоряджається публічними 

фінансами» та цілі 6.6. «Громадяни та добросовісний бізнес захищені від 

фінансового шахрайства», визначені Програмою діяльності Кабінету 

Міністрів, схваленою Постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 р. 

Слід зазначити, що Державна аудиторська служба України була створена у 

2015 році замість Державної фінансової інспекції, яка, у свою чергу, замінила 

Головне контрольно-ревізійне управління. Офіс фінансового контролю 

реалізуватиме сучасний і професійний фінансовий контроль.  

З метою подальшого реформування Уряд доручив Мінфіну вжити 

необхідні заходи щодо забезпечення підготовки проекту Положення про Офіс 

фінансового контролю і внесення необхідних змін до актів законодавства. При 

підготовці відповідних документів буде оптимізовано функції, повноваження 

та структуру органу, удосконалено інформаційно-аналітичні системи для 

оперативного та ефективного здійснення ним функцій державного 

фінансового контролю, що сприятиме підвищенню ефективності контролю за 

використанням державних фінансових ресурсів.  

Таким чином, в результаті проведеного аналізу, можна зробити висновок, 

що вітчизняна система органів державного фінансового контролю є відносно 

сформованою, але її важко назвати ефективною. Система органів державного 

фінансового контролю складається з двох підсистем: 1) органи загального 

державного контролю (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України); 2) органи спеціального фінансового контролю 

(Міністерство фінансів України, Рахункова палата, Державна аудиторська 

служба України, Державна казначейська служба України, Державна фіскальна 

служба України та інші органи фінансового контролю відповідно до 

компетенції). Узагальнюючи вищенаведене, варто звернути увагу на те, що 
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різні органи державного фінансового контролю мають однакові повноваження 

та підконтрольні об’єкти, це дає можливість стверджувати про необхідність 

уніфікації норм, які б чітко визначали правовий статус та аспекти діяльності 

всіх органів державного фінансового контролю в Україні, адже чимало 

повноважень різних органів фінансового контролю дублюються, що не сприяє 

ефективності організації і здійснення державного фінансового контролю. 

Такий законодавчий акт має підвисити рівень контрольної діяльності 

державних органів загальної і спеціальної компетенції, скоординує параметри 

взаємодії контрольних органів між собою, зрештою, чітко визначить межі 

реалізації їхніх повноважень. 

 

 

2.3. Види державного фінансового контролю, форми і методи його 

здійснення  

 

 

Державний фінансовий контроль характеризується своєрідною 

специфічністю завдань, порядком їх вирішення, механізмом здійснення 

контрольних заходів, широким колом спеціальних органів контролю, а також 

різноманіттям видів, форм і методів контролю. У спеціалізованих правових 

наукових джерелах існують численні критерії і підстави класифікації 

державного фінансового контролю, адже розподіл його видів за певними 

класифікаційними ознаками, відіграє важливу роль як для теоретичного 

дослідження, так і практичного використання. Ефективність державного 

фінансового контролю забезпечується належною організацією, своєчасністю 

та об’єктивністю його проведення, чіткою регламентацією, при цьому 

важливе місце займає чітке визначення його видів, форм і методів, які на 

сьогодні не достатньо врегульовані. Зважаючи на це, одним із першочергових 

завдань розвитку державного фінансового контролю є вирішення теоретичних 

питань, зокрема уточнення його класифікації шляхом дослідження 
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законодавчих норм, що визначають особливості державного фінансового 

контролю, узагальнення наукових праць та їх критичного аналізу. 

Серед вітчизняних науковців спостерігається різновекторність поглядів 

стосовно сутності понять «види», «форми» і «методи» державного 

фінансового контролю, це пояснюється застосуванням різних класифікаційних 

ознак та різних критеріїв відповідного контролю. За твердженням деяких 

науковців: «вид можна трактувати як похідне поняття, що має усі властивості 

більш загального поняття, але володіє деякими специфічними ознаками, які 

відокремлюють його від інших явищ даного типу» [57, с. 70]; вид контролю – 

це складова частина, що виражає (частково) зміст цілого і в той же час 

відрізняється від інших частин конкретними носіями контрольних функцій 

(суб’єктами), об’єктами контролю, що, у свою чергу, визначає відмінності в 

методах здійснення контрольних дій [231, с. 540]; вид контролю є 

угрупованням суб’єктів контролю за ознаками компетенції стосовно об’єкта 

та предмета контролю [232, с. 25].  

Ознаки видів контролю часто розглядають як критерії для виокремлення 

його форм. Так, Ф.Ф. Бутинець слушно зазначає, що в класифікації контролю 

слід розмежовувати поняття «види» і «форми». Відповідний вид державного 

фінансового контролю може бути організований у різних формах та різними 

методами. Форма контролю є зовнішнім виразом конкретних дій, що 

використовується суб’єктами контролю щодо певних об’єктів з їх кількісної, 

вартісної і якісної сторін. Кожній формі контролю притаманні певні 

взаємопов’язані способи і прийоми [233, с. 78-79]. Тобто поняття форми 

пов’язане із зовнішньою характеристикою контролю, а методу – із 

внутрішньою.  

У науковій літературі класифікаційним ознакам контролю взагалі 

приділяється багато уваги, проте єдиного підходу до вирішення цієї проблеми 

немає. Так, М.Ф. Базась пропонує розглядати класифікацію державного 

фінансового контролю поступово переходячи від визначення типу контролю 
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до визначення його видів і форм, вчений вважає головною ознакою поділу на 

види статус суб’єктів контролю (контролюючих органів) [234, с. 22].  

Л.А. Савченко наголошує на тому, що при поділі фінансового контролю 

за видами, критерієм класифікації повинен бути суб’єкт, який здійснює 

контрольні функції та сфера застосування фінансового контролю; при поділі 

фінансового контролю за формами – час здійснення контрольних дій; при 

поділі за методами, – спосіб здійснення контрольних функцій та джерело 

інформації, що використовується. Залежно від правового статусу суб’єктів (їх 

контрольних повноважень) фінансового контролю виокремлює наступні 

підвиди: загальнодержавний контроль (парламентський, інституційний, 

президентський, адміністративний) та відомчий контроль (внутрівідомчий i 

внутрігосподарський) [45, с. 129-133]. 

І.К. Дрозд, В.О. Шевчук стверджують, що види державного фінансового 

контролю характеризуються ознаками, притаманними певним елементам 

контролюючої системи: суб’єкт – контрольні дії – об’єкт. Саме суб’єкта 

державного фінансового контролю розглядають в якості пріоритетного 

системоутворюючого критерію [97, с. 33]. К.В. Пивоваров в основі 

класифікаційних ознак державного фінансового контролю розрізняє декілька 

чинників: а) суб’єкти, що здійснюють державних фінансовий контроль – 

зовнішній (контроль спеціально уповноважених державних органів, що є 

вищими стосовно до об’єкта, що перевіряється, або незалежних від нього 

органів контролю) та внутрішній (контроль у межах однієї організації або 

галузі силами їхніх структурних підрозділів, бухгалтерів); б) органи, що 

здійснюють фінансовий контроль: державний (здійснюють в межах своєї 

компетенції різноманітні органи державної влади України та підвідомчі їм 

організації); незалежний (аудиторський), – здійснюють аудитори (аудиторські 

фірми) за договорами з державними та приватними підприємствами, 

перевіряючи достовірність звітних даних, балансів і водночас надаючи 

консультаційні послуги; контроль власника (галузевий (контроль міністерств, 

державних комітетів, підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій) і 
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внутрішньогосподарський (здійснюваний власниками підприємств, його 

бухгалтерською службою) [235, с. 205-206].  

Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий розрізняють види 

державного фінансового контролю, що класифікуються за наступними 

ознаками: залежно від часу проведення (попередні, поточний, наступний 

(ретроспективний)); за інформаційним забезпеченням (документальний і 

фактичний); залежно від характеру взаємовідносин суб’єкта та об’єкта 

(зовнішній та внутрішній контроль); за формами здійснення (ревізії, аудит, 

тематичні перевірки, камеральні перевірки, фінансові експертизи, службове 

розслідування, слідство) [31, с. 7-11]. Їх погляд підтримують такі науковці, як 

Ю.О. Романченко, Л.О. Дорогань-Писаренко, Я.С. Аранчій, але 

виокремлюють додаткову ознаку – за відношенням до власника [236, с. 15-19].  

Загальна класифікація контролю побудована не тільки з пізнавальною 

метою, вона дозволяє розібратися і в змісті контролю, а головне, – відповідає 

конкретним практичним завданням, тобто озброює практиків методикою 

вибору того чи іншого виду контролю, необхідного для досягнення певної 

мети. За допомогою класифікації контролю з’ясовують якими видами, 

формами і методами здійснюють контроль, тобто його зміст і форму. Загальна 

класифікація полегшує вивчення методики здійснення контролю в залежності 

від застосування того чи іншого його виду [233, с. 80].  

Відтак, виходячи с вищезазначеного, слід визначити про відповідні 

категорії наступне: 

- вид державного фінансового контролю – це складова частина діючої 

системи державного фінансового контролю із властивим їй змістом, 

призначена для здійснення функцій контролю відповідно до визначених 

завдань, види формуються в залежності від спільного критерію;  

- форми державного фінансового контролю, що застосовуються на 

практиці – це певні способи контрольних дій, обрані для досягнення цілей 

державного фінансового контролю;  
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- методи державного фінансового контролю – це сукупність спеціальних 

конкретних прийомів, способів і засобів його здійснення для отримання 

теоретичного і практичного результату. 

Слід зауважити, що класифікація державного фінансового контролю 

повинна проводитися цілеспрямовано, із дотриманням певного критерію (від 

загального до часткового), охоплюючи всі напрями контролю. Так, за основу 

умовного поділу державного фінансового контролю на види доцільно 

ураховувати наступні ознаки: сферу застосування, організацію здійснення, 

специфічний суб’єктний склад органів контролю, специфіку об’єкта та 

предмету відповідного контролю, специфічний арсенал форм та методів його 

здійснення, час проведення, інформаційне забезпечення тощо. 

Сферою державного фінансового контролю є державні фінанси, які 

відображають розгалужену систему публічних фінансових правовідносин з 

приводу формування, розподілу і використання публічних фінансових 

ресурсів і доходів держави, а також щодо управління і розпорядження 

державною власністю. Так, за твердженням В.Ф. Піхоцького різноманіття 

відносин, суб’єктом яких виступає держава, обумовлює широку сферу 

діяльності державного фінансового контролю, – бюджетного, податкового, 

грошово-кредитного, валютного, митного та інших видів фінансового 

контролю, здійснюваних державними органами в межах своєї компетенції [41, 

с. 30]. Залежно від сфери застосування фінансової діяльності, яка за своєю 

структурою складна і багатофункціональна, Л.А. Савченко розрізняє такі види 

державного фінансового контролю: бюджетний, податковий, митний, 

банківський, валютний, грошового обігу, державного боргу, контроль за 

професійними учасниками фондового ринку та інші, які відрізняються 

завданнями, об’єктами та суб’єктами фінансового контролю [45, с. 142].  

Залежно від організації здійснення, державний фінансовий контроль 

буває зовнішній і внутрішній. Принциповою умовою ефективності 

зовнішнього державного фінансового контролю є незалежність органу 

контролю, наділеного спеціальними контрольними повноваженнями, він 
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здійснюється по відношенню до організаційно не підпорядкованих об’єктів, 

тобто зовнішній контроль здійснюється суб’єктом, що не входить до тієї ж 

системи, що й об’єкт. Відповідно, внутрішній державний фінансовий 

контроль спостерігається у межах однієї системи і реалізується суб’єктами 

однієї структури (окремої установи, підприємства, організації). Так, 

наприклад, на думку О.П. Орлюк, державний фінансовий контроль 

поділяється на зовнішній та внутрішній за характером взаємовідносин 

суб’єкта та об’єкта контролю. При внутрішньому контролі суб’єкт і об’єкт 

належать до однієї системи, а при зовнішньому, – суб’єктом контролю 

виступає орган, що не належить до тієї ж системи, що й об’єкт. Внутрішній 

фінансовий контроль здійснюють організації, підприємства, установи як за 

власною фінансовою діяльністю, так і за фінансовою діяльністю підрозділів, 

що входять до їх складу. Він є складовою управління і тому провадиться на її 

розсуд на основі прийняття рішень. Зовнішній фінансовий контроль 

здійснюється стороннім органом, уповноваженим на проведення 

компетентних дій у сфері перевірки стану додержання фінансової дисципліни 

окремими учасниками фінансових правовідносин. У його проведенні беруть 

участь як органи загальної компетенції, так і спеціальні органи контролю у 

сфері фінансових правовідносин [19, с. 150]. О.П. Гетманець вважає зовнішній 

фінансовий контроль обов’язковим, тобто таким, що проводиться за вимогою 

законодавства або на підставі рішення уповноваженого державного органу; а 

внутрішній – ініціативним, який здійснюється за самостійною і добровільною 

ініціативою господарюючих суб’єктів із можливим залученням аудиторів [25, 

с. 57]. Л.В. Гуцаленко розрізняє державний фінансовий контроль внутрішній і 

зовнішній за приналежністю контрольних функцій i обсягом контрольних 

повноважень, якими наділені суб’єкти, що його здійснюють. За її 

твердженням зовнішній контроль здійснюють визначені Конституцією 

України незалежні органи у межах наданих їм конституційних повноважень, 

внутрішній контроль здійснюється в межах виконавчої гілки державної влади 

[31, с. 9]. Проте, варто зауважити, що в діючому національному законодавстві 
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відсутнє розмежування видів державного фінансового контролю на зовнішній 

та внутрішній, у зв’язку із чим дублюються повноваження суб’єктів 

фінансового контролю, які його здійснюють, тому доцільно запропонувати їх 

чітку диференціацію із закріпленням на нормативному рівні, що сприятиме 

підвищенню ефективності здійснення державного фінансового контролю. 

Залежно від специфічного суб’єктного складу органів контролю та 

цільової спрямованості контрольної діяльності серед видів розрізняють 

загальний і спеціальний державний фінансовий контроль. Специфічність 

державного фінансового контролю зумовлюється особливостями його 

суб’єктів, так, наприклад, реалізація загального державного фінансового 

контролю належить до функцій вищих органів влади (Президент України, 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України), що наділені широким 

колом контрольних повноважень і мають безперешкодний доступ до будь-

якого об’єкта державного фінансового контролю. У свою чергу, спеціальний 

державний фінансовий контроль, здійснюють органи спеціалізованого 

контролю, тобто їх функції поширюються тільки на нормативно закріплені 

напрямки контрольної діяльності, як, наприклад, Державної фіскальної 

служби України, – стосовно мобілізації податків і зборів, митних та інших 

платежів до бюджетів та державних цільових фондів, Державної аудиторської 

служби України, – стосовно витрачання бюджетних коштів тощо. 

Залежно від специфіки об’єкта та предмету розрізняють: державний 

фінансовий контроль публічних фінансових ресурсів, майнових та інших 

суспільних ресурсів; контроль діяльності бюджетних установ, контроль 

діяльності суб’єктів господарювання, виконання бюджетних програм, доходів 

і витрат державного бюджету, виконання місцевих бюджетів, окремих 

господарських операцій тощо [237, с. 397]. 

        Залежно від часу проведення виокремлюють форми державного 

фінансового контролю, які взаємопов’язані між собою, доповнюють один 

одного та характеризуються безперервністю, а саме: попередній, поточний, 

наступний. Відповідні форми мають наступне визначення: 1) попередній 
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(превентивний) фінансовий контроль є найефективнішою формою державного 

фінансового контролю, оскільки вона сприяє запобіганню виникнення 

недоліків, перевитрат і витрат публічних фінансових ресурсів, порушенню 

законодавства, оскільки здійснюється до проведення фінансових або 

господарських операцій. Попередній контроль забезпечує перевірку проектів 

бюджетів, фінансових планів, кошторисів тощо; 2) поточний (оперативний) 

фінансовий контроль є органічною частиною процесу оперативного 

фінансового управління і регулювання фінансово-господарської діяльності 

підприємств, установ, організацій. Поточний контроль проводиться у процесі 

здійснення фінансово-господарських операцій, допомагає виявленню 

недоліків і порушень та їх своєчасному усуненню; 3) наступний 

(ретроспективний) фінансовий контроль здійснюється після виконання 

фінансових операцій за певні минулі періоди часу шляхом дослідження 

фінансових показників обліку і звітності, планової, нормативної документації 

тощо; наступному контролю також підлягає і фактичний стан справ. 

Наступний контроль виявляє недоліки, які не зафіксовані попереднім і 

поточним контролем [231, с. 542]. Науковці також виділяють ще один підхід 

до визначення форм державного фінансового контролю за часовим критерієм, 

включаючи його види за частотою (періодичністю) проведення, а саме: 

постійний (повсякденний); систематичний; епізодичний (разовий) [238, с. 

195].  

За методами здійснення державний фінансовий контроль поділяють на: 

способи контролю (загальнонаукові та специфічні), прийоми контролю 

(документальний і фактичний) та інструментарій контролю із власними 

елементами. Загальнонаукові способи державного фінансового контролю 

ґрунтуються на використанні: абстрагування, аналізу, аналогії, дедукції, 

індукції, конкретизації, моделювання, синтезу, системного аналізу тощо. До 

специфічних способів державного фінансового контролю відносять: 

вибірковий, комплексний, суцільний, тематичний. Прийоми контролю 

поділяються на документальний і фактичний контроль із власним 
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інструментарієм, притаманним виключно тому чи іншому прийому. 

Інструментарій документального контролю дозволяє встановити суть і 

достовірність господарської операції за даними первинної документації, 

облікових реєстрів і звітності, в яких вона знайшла відображення в 

бухгалтерському, оперативному і статистичному обліку, тому посадові особи 

суб’єкта державного фінансового контролю повинні обов’язково володіти 

такими інструментами, як: аудиторські процедури; моніторинг закупівель; 

письмове пояснення; звірка; вибірка; анкетування; аналіз; зустрічна звірка; 

перевірка бухгалтерських регістрів і документів; запит; підтвердження; 

перерахунок; аналітичні процедури; співставлення операцій; візування; 

оцінювання; фінансове розслідування; перевірка документів за формальними 

ознаками; перевірка документів за змістом; нормативна перевірка документів; 

зустрічна перевірка документів тощо. Інструментарій фактичного контролю 

полягає в установленні реального стану об’єкта перерахунком, зважуванням, 

вимірюванням, лабораторним аналізом і таке інше, де об’єктами фактичного 

контролю є гроші готівкою в касі, основні засоби, матеріальні цінності, готова 

продукція, незавершене виробництво тощо, тому посадові особи суб’єкта 

державного фінансового контролю обов’язково мають володіти такими 

інструментами як: аудиторські процедури; експертиза; обстеження; зустрічна 

звірка; інвентаризація; обстеження території, виробничих і службових 

приміщень; контрольні обміри виконаних робіт; хронометраж робочого часу; 

лабораторні аналізи якості сировини, матеріалів і готової продукції; 

контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво тощо [232, с. 29-36].  

З огляду на вітчизняний досвід практичної контрольної діяльності, метод 

державного фінансового контролю дійсно є сукупністю специфічних 

прийомів, способів та засобів його організації, планування та здійснення 

контрольних дій, серед яких розрізняють: аудит, ревізію, інспектування. Всі ці 

методи мають логічний послідовний набір певних дій, необхідних для 

здійснення контрольних заходів, спрямованих на досягнення теоретичного і 

практичного результату. В науковій літературі можна зустріти різноманітні 
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визначення таких методів державного фінансового королю, так, наприклад: 

аудит – це форма контролю, що є незалежною експертизою стану 

бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів [31, с. 10]; ревізія – це 

форма контролю, що становить систему обов’язкових контрольних дій, 

спрямованих на документальне та фактичне обстеження здійсненних 

підприємством, установою або організацією господарських операцій та їх 

наслідків, бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою виявлення 

незаконних мобілізації, розподілу та використання фінансових ресурсів, 

недостачі коштів і матеріальних цінностей, нецільового й неефективного їх 

використання, встановлення винних у порушенні законодавства посадових і 

матеріально-відповідальних осіб і спричинених порушеннями фінансових 

втрат [56, с. 38]; інспектування – це перевірка окремих сторін чи тематичних 

питань фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та 

організацій. До цього методу контролю з практики застосування відносять 

перевірку державних закупівель, що полягає у документальному та 

фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства 

про державні закупівлі та проводиться органом державного фінансового 

контролю на всіх стадіях державних закупівель [232, с. 39].  

Цілком слушним є думка А.В. Хмелькова, який, розглядаючи методи 

державного фінансового контролю, пропонує встановити структурні зв’язки 

між методом контролю та іншими складовими елементами системи 

державного фінансового контролю (видами контролю та формами контролю) 

наступним чином: аудит як метод контрольної діяльності відповідає 

попередній формі контролю, а за видом – внутрішньому контролю 

(підґрунтям такого твердження є характеристика контрольного заходу, де 

предметом контролю є дії, що мають відбутися; у цьому випадку внутрішній 

контроль виступає в якості превентивного заходу); інспектуванню як методу 

контролю притаманна поточна форма контролю, а за видом – це зовнішній 

контроль (оскільки контрольний захід здійснюється щодо дій, які 

відбуваються у теперішньому часі); ревізії як методу контролю цілком 
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відповідає за формою контролю наступна форма, а за видом – це вищий рівень 

контролю (підставою для цього твердження є характеристика контрольного 

заходу, де предметом контролю є дії, що відбулися) [232, с. 39]. 

Здійснення державного фінансового контролю з використанням аудиту, 

ревізії, інспектування закріплюється чинним законодавством. Перш за все, 

варто звернути увагу на положення національного законодавства стосовно 

класифікації державного фінансового контролю на «види», «форми» і 

«методи». Так, Закон України від 26.01.1993 р. «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» регламентує: 

державний фінансовий контроль забезпечується органом державного 

фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, 

інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі [28]. 

Відповідний Закон закріплює визначення понять видів державного 

фінансового контролю, а саме: 

1) державний фінансовий аудит – це різновид державного фінансового 

контролю, він полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового 

контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного 

використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів 

держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності 

фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. 

Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті 

(ст. 3 Закону). Близькою за змістом є ч. 3 ст. 363 Господарського кодексу 

України, яка також державний фінансовий аудит визначає як різновид 

державного фінансового контролю [239].  

2) інспектування здійснюється органом державного фінансового 

контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці 

певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності 

підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних 

фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні 
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посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються 

в акті (ст. 4 Закону). 

Слід зазначити, що державний фінансовий аудит та інспектування у 

межах повноважень, визначених законодавством України, належить до 

компетенції Державної аудиторської служби України. 

 3) Державний фінансовий контроль за дотриманням законодавства у 

сфері закупівель здійснюється шляхом проведення: моніторингу закупівлі у 

порядку, встановленому Законом України від 25.12.2015 р. «Про публічні 

закупівлі» [214], перевірки закупівель, а також під час державного 

фінансового аудиту та інспектування. Моніторинг закупівлі здійснюється за 

місцезнаходженням органу державного фінансового контролю. Перевірка 

закупівель у замовників проводиться за місцезнаходженням юридичної особи, 

що перевіряється, чи за місцем розташування об’єкта права власності, щодо 

якого проводиться перевірка, і полягає у документальному та фактичному 

аналізі дотримання замовником законодавства про закупівлі. Результати 

перевірки закупівель викладаються в акті перевірки закупівель (ст. 5 Закону). 

Антимонопольний комітет України та Рахункова палата здійснюють контроль 

у сфері публічних закупівель у межах повноважень, визначених, 

Конституцією та законами України. 

Слід зазначити, що в національній практиці розрізняють:  

- державний зовнішній фінансовий контроль (аудит), який здійснює 

Рахункова палата від імені Верховної Ради України (парламентський 

контроль), державний фінансовий контроль, що здійснюють органи 

Держаудитслужби від імені Кабінету Міністрів України (урядовий контроль);  

- державний внутрішній фінансовий контроль (внутрішній контроль та 

внутрішній аудит), організація і функціонування якого забезпечується 

розпорядниками бюджетних коштів.  

Закон України від 02.07.2015 р. «Про Рахункову палату» закріплює 

положення про те, що державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) 

забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів. 

Фінансовий аудит полягає у перевірці, аналізі та оцінці правильності ведення, 

повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, 

встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання 

бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з 

бюджетними коштами. Аудит ефективності передбачає встановлення 

фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти 

бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності 

використання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, 

законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень 

учасниками бюджетного процесу, стану внутрішнього контролю 

розпорядників бюджетних коштів (ст. 4 Закону) [105]. 

Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю 

(аудиту) визначаються відповідними статтями Закону України від 02.07.2015 

р. «Про Рахункову палату»:  

- у сфері казначейського обслуговування коштів державного бюджету (ст. 

9 Закону);  

- за надходженням коштів до державного бюджету, за управлінням 

об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного 

бюджету (ст. 10 Закону);  

- щодо фінансування державного бюджету, державного боргу і 

гарантованого державою боргу (ст. 11 Закону);  

- щодо діяльності Національного банку України та інших фінансових 

установ (ст. 12 Закону); 

- щодо виконання державного замовлення та здійснення закупівель (ст. 

13 Закону);  

- суб’єктів господарювання, громадських чи інших організацій, які є 

одержувачами коштів державного бюджету (ст. 14 Закону);  

- щодо надходжень закріплених за місцевими бюджетами 

загальнодержавних податків і зборів або їх частки, трансфертів між 
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державним бюджетом та місцевими бюджетами, використання коштів 

місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і 

передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому 

самоврядуванню (ст. 15 Закону);  

- щодо таємних видатків державного бюджету (ст. 16 Закону) [105].  

За результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового 

контролю (аудиту) складається звіт, складовими частинами якого є акт (у разі 

наявності), висновки та рекомендації (пропозиції). Зовнішній аудит 

Рахункової палати може здійснюватися один раз на три роки аудиторською 

фірмою, що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами 

аудиту. 

Державний фінансовий аудит, що здійснюється Держаудитслужбою, 

поділяється на: аудит діяльності суб’єктів господарювання, аудит державних 

(регіональних) цільових програм, аудит виконання бюджетних програм, аудит 

місцевих бюджетів, аудит використання інформаційних технологій, аудит 

інвестиційних проектів, аудит Пенсійного фонду України, фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

Відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, 

її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового 

аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р., державний фінансовий аудит 

діяльності суб’єктів господарювання – це вид державного фінансового 

аудиту, що полягає у перевірці та аналізі стану справ щодо законного та 

ефективного використання державних та/або комунальних коштів і майна, 

інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і 

достовірності фінансової звітності, стану внутрішнього контролю у суб’єктів 

господарювання. Цей Порядок визначає механізм проведення Державною 

аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами 

державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Дія 

цього Порядку не поширюється на бюджетні установи. Загальний строк 
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проведення аудиту становить не більш як 90 робочих днів. Основними 

завданнями державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів 

господарювання є: 1) проведення аналізу та перевірки, які включають: 

дотримання об’єктом аудиту під час провадження фінансово-господарської 

діяльності вимог законодавства, виданих ним актів і рішень та актів і рішень 

його органу управління; ефективність фінансово-господарської діяльності 

об’єкта аудиту, яка визначається як співвідношення отриманих результатів до 

запланованих із урахуванням використаних для їх досягнення ресурсів; 

законне (цільове) та ефективне використання активів об’єкта аудиту та стану 

їх збереження; правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність 

фінансової звітності; інвестиційну діяльність об’єкта аудиту; стан 

внутрішнього контролю; виконання функцій з управління об’єктами 

державної власності; 2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо 

усунення виявлених під час проведення аудиту недоліків і порушень та 

запобігання їх у подальшому [212]. 

Інший нормативно-правовий документ Порядок проведення Державною 

аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами 

державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. 

визначає поняття державного фінансового аудиту державних (регіональних) 

цільових програм як: вид державного фінансового аудиту, що спрямований на 

проведення аналізу і перевірки законності та ефективності розроблення і 

виконання державних (регіональних) цільових програм, управління і 

використання коштів державного та місцевого бюджетів під час їх виконання 

та оцінки досягнення очікуваних результатів виконання програм. Загальна 

тривалість проведення аудиту становить не більш як 120 робочих днів. 

Основні завдання державного фінансового аудиту державних (регіональних) 

цільових програм це: 1) проведення аналізу та перевірки, що передбачають: 

дотримання законодавства під час розроблення, затвердження та виконання 

програми; ефективність планування, управління та використання коштів 
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державного бюджету та місцевих бюджетів для виконання програми, оцінку їх 

цільового використання; ефективність виконання завдань і заходів програми, 

досягнення цілей та очікуваних результатів; рівень організаційного, 

нормативно-правового, фінансового забезпечення програми; законність та 

ефективність діяльності об’єкта аудиту під час виконання програми; 

правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність фінансової та 

бюджетної звітності об’єкта аудиту; функціонування системи внутрішнього 

контролю та стану внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів; 

2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час 

аудиту недоліків і порушень та запобігання їх у подальшому [240]. 

Наступний нормативно-правовий акт – Порядок проведення Державною 

аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами 

державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р., який 

наводить визначення державного фінансового аудиту виконання бюджетних 

програм – це вид державного фінансового аудиту, спрямований на проведення 

аналізу і перевірки законності та ефективності управління і використання 

коштів державного та місцевих бюджетів під час виконання бюджетних 

програм, досягнення економії бюджетних коштів та їх цільового 

використання, досягнення результативних показників бюджетних програм, 

правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та 

бюджетної звітності, функціонування системи внутрішнього контролю та 

стану внутрішнього аудиту. Загальна тривалість проведення аудиту становить 

не більш як 120 робочих днів. Основними завданнями державного 

фінансового аудиту виконання бюджетних програм є: 1) проведення аналізу 

та перевірки щодо: законності та ефективності планування і виконання 

бюджетних програм, досягнення їх результативних показників; законності та 

ефективності управління і використання бюджетних коштів, досягнення їх 

економії, цільового використання і результативності в діяльності 

розпорядників бюджетних коштів під час виконання бюджетних програм; 
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правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової, 

бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів; функціонування 

системи внутрішнього контролю та стану внутрішнього аудиту у 

розпорядників бюджетних коштів; 2) розроблення пропозицій та 

рекомендацій щодо усунення виявлених під час проведення аудиту недоліків і 

порушень та запобігання їх у подальшому [241]. 

Згідно з Порядком проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

місцевих бюджетів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.05.2007 р. державний фінансовий аудит місцевих бюджетів є видом 

державного фінансового аудиту, спрямований на проведення аналізу та 

перевірки законності та ефективності формування (складення, розгляду, 

затвердження) і виконання місцевих бюджетів, правильності ведення 

бухгалтерського обліку об’єктами аудиту, достовірності їх фінансової та 

бюджетної звітності, функціонування системи внутрішнього контролю та 

стану внутрішнього аудиту, а також стану використання рухомого і 

нерухомого майна, коштів, землі, природних ресурсів, що перебувають у 

комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 

містах, та об’єктів їх спільної власності, що перебувають в управлінні 

районних і обласних рад. Загальна тривалість проведення аудиту становить не 

більш як 90 робочих днів. До основних завдань державного фінансового 

аудиту місцевих бюджетів належать: 1) проведення аналізу та перевірки: 

обґрунтованості планування надходжень та витрат місцевих бюджетів; стану 

виконання місцевих бюджетів, зокрема, шляхом проведення оцінки законності 

та ефективності управління бюджетними коштами, досягнення їх економії і 

цільового використання під час виконання місцевих бюджетів; законності, 

ефективності і результативності діяльності об’єктів аудиту на всіх стадіях 

бюджетного процесу, зокрема їх управлінських рішень; стану міжбюджетних 

відносин; правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності 

фінансової та бюджетної звітності; функціонування системи внутрішнього 
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контролю та стану внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів; 

2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час 

аудиту недоліків і порушень та запобігання їх у подальшому [242]. 

Відповідно до іншого нормативно-правового акту – Порядку проведення 

Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними 

органами державного фінансового аудиту використання інформаційних 

технологій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

22.05.2019 р., який містить визначення державного фінансового аудиту 

використання інформаційних технологій – це вид державного фінансового 

аудиту, спрямований на проведення перевірки (дослідження) та аналізу 

(оцінки) законності та ефективності використання публічних коштів та інших 

активів розпорядниками бюджетних коштів, державними цільовими фондами, 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

суб’єктами господарювання державної та комунальної власності для 

впровадження та використання інформаційних технологій, досягнення 

визначених цілей та завдань під час керівництва і управління середовищем 

інформаційних технологій об’єкта аудиту. Загальний строк проведення аудиту 

становить не більш як 90 робочих днів. Основними завданнями державного 

фінансового аудиту використання інформаційних технологій є: 1) проведення 

перевірки (дослідження) та аналізу (оцінки): досягнення визначених цілей та 

завдань під час керівництва і управління середовищем інформаційних 

технологій об’єкта аудиту, зокрема дотримання вимог законодавства, актів і 

рішень органів управління, збереження активів; результативності та 

ефективності використання (впровадження) інформаційних технологій 

(систем, процесів, ресурсів), організації керівництва і управління ними, стану 

виконання заходів контролю, спрямованих на забезпечення надійності 

інформаційних технологій (систем, процесів), зокрема щодо конфіденційності, 

цілісності, доступності (безперервності), ідентифікацію загроз, запобігання та 

управління ризиками; законності та ефективності використання публічних 

коштів та інших активів для використання (впровадження) інформаційних 
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технологій (систем, процесів, ресурсів); правильності ведення 

бухгалтерського обліку, достовірності фінансової, бюджетної та іншої 

звітності об’єкта аудиту; стану внутрішнього контролю об’єкта аудиту та 

стану внутрішнього аудиту, якщо об’єктом аудиту є розпорядник бюджетних 

коштів; 2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених 

під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їх у подальшому [243]. 

У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

інвестиційних проектів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.09.2018 р. наведено визначення державного фінансового 

аудиту інвестиційних проектів – це вид державного фінансового аудиту, 

спрямований на проведення аналізу і перевірки законності та ефективності 

реалізації інвестиційних проектів об’єктами аудиту, виконання якого 

здійснюється на основі державного та місцевого інвестування, державної 

підтримки, надання державних та/або місцевих гарантій, і стану досягнення 

результативних показників, управління та використання інвестицій (коштів). 

Загальний строк проведення аудиту становить не більш як 90 робочих днів. 

Основними завданнями державного фінансового аудиту інвестиційних 

проектів є: 1) проведення аналізу та перевірки: дотримання законодавства під 

час підготовки та реалізації інвестиційного проекту; обґрунтованості обсягів 

інвестицій, що плануються на всіх етапах інвестиційного проекту, та техніко-

економічних розрахунків; ефективності планування, управління та 

використання інвестицій під час реалізації інвестиційного проекту; 

ефективності реалізації інвестиційного проекту (виконання планових завдань, 

досягнення цілей та показників результативності реалізації інвестиційного 

проекту); рівня організаційного, нормативно-правового, фінансового 

забезпечення інвестиційного проекту; результатів діяльності об’єкта аудиту 

під час реалізації інвестиційного проекту; правильності ведення 

бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та іншої звітності об’єкта 

аудиту; функціонування системи внутрішнього контролю у об’єкта аудиту та 
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стану внутрішнього аудиту, якщо об’єктом аудиту є головний розпорядник 

бюджетних коштів; 2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо 

усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їх у 

подальшому [244]. 

Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2018 р. визначає державний фінансовий аудит Пенсійного 

фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування як вид державного фінансового аудиту, спрямований на 

проведення аналізу і перевірки законності та ефективності використання 

коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, правильності ведення ними бухгалтерського обліку і 

достовірності їх фінансової звітності, стану внутрішнього контролю та стану 

внутрішнього аудиту. Загальний строк проведення аудиту становить не більш 

як 90 робочих днів. Основними завданнями державного фінансового аудиту 

Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування є: 1) проведення аналізу та перевірки: законності та 

ефективності використання коштів бюджетів фондів соціального страхування; 

правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової 

звітності об’єкта аудиту; стану внутрішнього контролю у об’єкта аудиту та 

внутрішнього аудиту, якщо об’єктом аудиту є розпорядник бюджетних 

коштів; 2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених 

під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їм надалі [245]. 

Державному фінансовому аудиту, що здійснюється у будь-якій формі 

властива детальна, нормативно закріплена процесуальна регламентація, яка 

проводиться такими етапами: 
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1) планування та організація аудиту (попереднє дослідження діяльності 

об’єкта аудиту, розроблення плану, складення та затвердження програми 

аудиту); 

2) проведення аудиторських процедур, формування і оформлення 

аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій та 

рекомендацій; 

3) звітування за результатами аудиту шляхом оформлення та узгодження 

проекту звіту про результати аудиту, підписання протоколу узгодження, 

формування, підписання звіту та подання звіту об’єкту аудиту; 

4) здійснення моніторингу виконання поданих за результатами аудиту 

пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження. 

Методи і способи планування та організації державного фінансового 

аудиту, здійснення аудиторських процедур, визначення критеріїв, індикаторів 

оцінювання, що використовуються на кожному етапі аудиту, формування та 

оформлення аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, 

пропозицій і рекомендацій, звітування за результатами аудиту, моніторинг 

виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і 

результатів їх впровадження, механізм та підходи до організації, здійснення 

збору інформації, оформлення і використання отриманих результатів, 

оформлення матеріалів аудиту визначаються методикою проведення аудиту, 

яка затверджується наказом Держаудитслужби. 

Державний внутрішній фінансовий контроль (внутрішній контроль та 

внутрішній аудит), організація і функціонування якого забезпечується 

розпорядниками бюджетних коштів, реалізується на підставі Порядку 

здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього 

аудиту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 

р. [161], Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками 

бюджетних коштів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

12.12.2018 р. [246], а також Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених 

Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. [247]. Варто 
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зауважити, що терміни «внутрішній контроль», «внутрішній аудит» не 

закріплено відповідними нормативно-правовими актами, але є відсилка, де 

вони вживаються у значеннях, що застосовуються у Бюджетному кодексі 

України. 

Згідно з нормативно закріпленими положеннями Порядку проведення 

інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 

територіальними органами, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2006 р., – інспектування полягає у документальній і 

фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-

господарської діяльності об’єкта контролю і проводиться у формі ревізії 

(планової, позапланової, ревізії місцевого бюджету), яка повинна 

забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення 

винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб [213]. 

Відповідний Порядок визначає процедуру проведення інспектування в 

міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних 

установах і у суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а 

також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують 

(отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, 

державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування або використовують (використовували у період, який 

перевіряється) державне чи комунальне майно, а на підставі рішення суду, – 

інших суб’єктів господарювання. 

Планова виїзна ревізія (за визначенням Порядку проведення 

інспектування) – це ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у 

плані проведення заходів державного фінансового контролю і проводиться за 

місцезнаходженням такої підконтрольної установи чи за місцем розташування 

об’єкта права власності, стосовно якого проводиться ревізія, не частіше ніж 

один раз на календарний рік.  
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Позаплановою виїзною ревізією є ревізія, яка не передбачена в планах 

проведення заходів державного фінансового контролю і проводиться за 

наявності обставин, визначених ст. 11 Закону України від 26.01.1993 р. «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» 

(наявність скарги про порушення законодавства посадовими особами органу 

державного фінансового контролю під час проведення планової чи 

позапланової виїзної ревізії; потреба у перевірці відомостей, отриманих від 

особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою; у випадку 

реорганізації (ліквідації) підконтрольної установи; у разі надходження 

доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету 

Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, 

Національної поліції, Служби безпеки України, Національного 

антикорупційного бюро України тощо; у разі, коли вищестоящий орган 

державного фінансового контролю в порядку контролю за достовірністю 

висновків нижчестоящого органу державного фінансового контролю здійснив 

перевірку актів ревізії, складених нижчестоящим органом державного 

фінансового контролю, та виявив їх невідповідність вимогам законів; на 

підставі рішення суду).  

Ревізія місцевого бюджету закріплюється як форма контролю за 

виконанням функцій із складання і виконання місцевого бюджету, яка полягає 

в одночасному проведенні ревізій стану дотримання вимог бюджетного 

законодавства місцевими фінансовими органами, органами Казначейства і 

учасниками бюджетного процесу, що здійснюють управління коштами 

відповідного місцевого бюджету чи комунальним майном та/або їх 

використовують. Результати ревізії місцевого бюджету відображаються у 

зведеній довідці, яка формується на підставі актів ревізій та інших матеріалів, 

оформлених за результатами контрольних заходів.  

Ревізії проводяться шляхом документальної і фактичної перевірок щодо 

дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів. 

Документальна перевірка полягає у контролі за установчими, фінансовими, 
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бухгалтерськими документами, статистичною, фінансовою та бюджетною 

звітністю, господарськими договорами, розпорядчими та іншими 

документами об’єкта контролю, пов’язаними з проведенням фінансово-

господарської діяльності, бухгалтерського обліку, складенням фінансової 

звітності. Фактична перевірка, у свою чергу, передбачає контроль за 

фактичною наявністю грошових сум, цінних паперів, бланків суворої 

звітності, оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і 

нематеріальних цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та 

контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування норм 

витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат 

шляхом організації контрольних запусків у виробництво, контрольних 

аналізів готової продукції та інших аналогічних дій за участю відповідних 

спеціалістів органу державного фінансового контролю або інших органів, 

підприємств, установ та організацій. Результати ревізії оформляються актом, 

який складається на паперовому носії державною мовою. 

Закон України від 25.12.2015 р. «Про публічні закупівлі» закріплює 

визначення такого заходу державного фінансового контролю як моніторинг 

закупівлі – це аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних 

закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням 

законодавства у сфері публічних закупівель (п. 11 ст. 1 Закону) [214]. 

Моніторинг закупівлі здійснюють центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та його 

територіальні органи згідно із «Порядком здійснення моніторингу публічних 

закупівель» (ст. 7-1 Закону), який містить підстави щодо його проведення: 

дані автоматичних індикаторів ризиків; інформація, отримана від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування про наявність ознак 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель;  повідомлення в 

засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознак 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель; виявлені органом 

державного фінансового контролю ознаки порушення законодавства у сфері 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі 

закупівель; інформація, отримана від громадських об’єднань про наявність 

ознак порушення законодавства у сфері публічних закупівель [214].  

Строк здійснення моніторингу закупівлі не може перевищувати 15 

робочих днів з дати оприлюднення рішення про початок моніторингу 

закупівлі в електронній системі закупівель. За результатами моніторингу 

закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та 

підписує висновок. 

Перевірка закупівель здійснюється відповідно до Порядку проведення 

перевірок закупівель Державною аудиторською службою України, її 

міжрегіональними територіальними органами, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р., який визначає поняття перевірки 

закупівель – це перевірка, яка проводиться за наявності підстав, передбачених 

цим Порядком щодо замовника за його місцезнаходженням чи за місцем 

розташування об’єкта його права власності [248]. Перевірки закупівель 

проводяться за письмовим рішенням керівника органу державного 

фінансового контролю або його заступника за наявності підстав, визначених 

п. 4 вказаного Порядку. В процесі перевірки закупівель проводиться 

документальна та/або фактична перевірка, а також аналіз інформації щодо 

проведення процедур закупівель, розміщеної в електронній системі закупівель 

та інформації, що міститься в державних реєстрах та базах даних, відкритих 

для доступу органу державного фінансового контролю. Документальна 

перевірка передбачає контроль за дотриманням законодавства про закупівлі і 

здійснюється шляхом вивчення документів замовника. Фактична перевірка 

здійснюється під час проведення перевірки закупівель шляхом інвентаризації, 

обстеження та контрольного обміру закуплених (отриманих) замовником 

товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та проведення інших дій 

відповідно до повноважень органу державного фінансового контролю. Склад, 

кількість посадових осіб органу державного фінансового контролю та строки 

проведення перевірки закупівель визначає орган державного фінансового 
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контролю із урахуванням обсягу, передбачених програмою перевірки питань у 

межах 20 робочих днів. Результати перевірки закупівель викладаються в акті 

перевірки. 

Отже, враховуюче вищевикладене, слід зазначити, що державному 

фінансовому контролю притаманне розмаїття видів, форм і методів, які в 

деяких нормативно-правових актах мають відмінну назву, однак за сутнісним 

змістом всі є схожими, адже здійснюються за одними і тими ж принципами і 

підходами. Проте, проблемою є те, що в нормативно-правовій базі види, 

форми і методи державного фінансового контролю дублюються внаслідок 

відсутності їх чіткого розмежування, що безумовно не сприяє ефективності 

здійснення державного фінансового контролю. 

Таким чином, узагальнюючи положення чинного законодавства, слід 

вважати, що видами державного фінансового контролю є: 1) державний 

зовнішній фінансовий контроль (аудит); 2) державний внутрішній фінансовий 

контроль (аудит); формами державного фінансового контролю є: 1) загальні 

(фінансовий аудит, аудит ефективності); 2) спеціальні (аудит діяльності 

суб’єктів господарювання; аудит державних (регіональних) цільових програм; 

аудит виконання бюджетних програм; аудит місцевих бюджетів; аудит 

використання інформаційних технологій; аудит інвестиційних проектів, аудит 

Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування); методами державного фінансового контролю є: 

аудит, інспектування, ревізія, моніторинг закупівлі, перевірки закупівель, що 

проводяться документально або фактично. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Предмет державного фінансового контролю – це визначені нормами 

спеціального законодавства публічні фінанси (фінансові вартісні показники 
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щодо діяльності об’єктів), які підлягають контролю у частині формування, 

володіння, використання та відчуження публічних фінансових ресурсів.  

2. Об’єкти державного фінансового контролю – це передбачена 

законодавством фактична фінансова діяльність учасників (щодо яких 

здійснюються контрольні заходи суб’єктами державного фінансового 

контролю виконавчої влади всіх рівнів, підприємства, установи, організації) 

фінансових правовідносин. 

3. Суб’єкти державного фінансового контролю – це органи публічного 

адміністрування, в тому числі спеціалізовані державні органи фінансового 

контролю, органи місцевого самоврядування, установи та організації, їх 

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.  

4. Правовий статус органів держаного фінансового контролю – це 

регламентоване правовими нормами положення, обумовлене метою їх 

створення, обґрунтоване завданнями та функціями цих органів, сукупністю 

прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів держаного фінансового контролю 

й забезпечує оптимальний вплив на підконтрольні об’єкти (повне та своєчасне 

встановлення фактів порушення норм фінансового й бюджетного 

законодавства України та їх усунення). Структура правового статусу суб’єкта 

державного фінансового контролю складається із основних елементів 

(суб’єктивні права та юридичні обов’язки) та додаткових (принципи, функції, 

завдання, відповідальність).  

5. Державний фінансовий контроль здійснюється через систему органів 

державного фінансового контролю, яка складається з двох підсистем, до яких 

належать: 1) органи загального державного контролю (Президент України, 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України); 2) органи спеціального 

фінансового контролю (Міністерство фінансів України, Рахункова палата, 
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Державна аудиторська служба України, Державна казначейська служба 

України, Державна фіскальна служба України та інші органи спеціального 

фінансового контролю відповідно до компетенції). 

6. Видами державного фінансового контролю є: 1) державний зовнішній 

фінансовий контроль (аудит); 2) державний внутрішній фінансовий контроль 

(аудит); формами державного фінансового контролю є: 1) загальні 

(фінансовий аудит, аудит ефективності); 2) спеціальні (аудит діяльності 

суб’єктів господарювання; аудит державних (регіональних) цільових програм; 

аудит виконання бюджетних програм; аудит місцевих бюджетів; аудит 

використання інформаційних технологій; аудит інвестиційних проектів, аудит 

Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування); методами державного фінансового контролю є: 

аудит, інспектування, ревізія, моніторинг закупівлі, перевірки закупівель, що 

проводяться документально або фактично. 
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РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА 

НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

 

У сучасних реаліях існуючої ситуації в державній економіці, зростання 

впливу світових фінансових чинників, глобалізації відповідних процесів та 

міжнародної конкуренції, система державного фінансового контролю в 

Україні є досить розвинутою, але, незважаючи на це, відповідний контроль 

характеризується наявністю певних недоліків у фінансовій практиці, 

нецільовим та неефективним використанням бюджетних коштів, відсутністю 

належного законодавчого підґрунтя контрольно-фінансової діяльності, 

нормативного визначення змісту державного фінансового контролю, його 

мети, вимог до проведення, недосконалістю запроваджених форм і методів 

контролю, що негативно впливає на стан державних фінансових ресурсів, 

уповільнює розвиток функції публічного адміністрування та безумовно 

потребує вдосконалення. 

Розбудова дієвої системи державного фінансового контролю, пошук 

шляхів реформування різноманітних аспектів організації та здійснення 

зазначеного контролю, комплексне розв’язання існуючих проблем у 

відповідній сфері за умови вжиття на загальнодержавному рівні заходів щодо 

усунення недоліків у практичній діяльності суб’єктів державного фінансового 

контролю і спрямованих на оптимізацію та підвищення ефективності 

державного фінансового контролю, активізація його ролі в нинішніх 

публічних фінансових правовідносинах є актуальним питанням. Саме тому 

украй необхідним є дослідження стану державного фінансового контролю в 

Україні в контексті виявлення проблем його нормативно-правового 

регулювання та визначення пропозицій щодо напрямів його удосконалення. 
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Вирішення актуальних проблем нормативно-правового регулювання 

державного фінансового контролю в умовах постійних змін національного 

законодавства неможливо без їх наукового аналізу. Дослідженню різних 

аспектів формування та функціонування системи державного фінансового 

контролю в Україні, зокрема її проблемам було приділено увагу багатьма 

провідними науковцями. Так, Г.М. Азаренкова шляхом порівняльного аналізу 

здійснила систематизацію поглядів вчених щодо виокремлення недоліків 

державного фінансового контролю, серед яких виділяє: проблеми 

законодавчого характеру, відсутність розмежування повноважень суб’єктів 

державного фінансового контролю, недосконалість механізмів 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері державних фінансів 

[249, с. 282]. Т.Б. Жураковський наполягає на необхідності реформування 

системи державного фінансового контролю шляхом впровадження таких 

заходів: удосконалення законодавчої бази, нормативно-правових актів, 

інструктивних і методичних документів; створення й відпрацювання 

механізму координації роботи контрольних служб; застосування відрядно-

преміальної системи матеріально-технічного забезпечення контрольних 

органів; вивчення і використання іноземного досвіду щодо проведення 

державного фінансового контролю [250]. Н.І. Шевченко, В.О. Куліченко на 

основі проведеної оцінки сучасного стану державного фінансового контролю 

в Україні, виокремлюють проблеми його організації і здійснення, а також 

пропонують напрямки реформування системи державного фінансового 

контролю. Найважливішою проблемою називають методологічну, пов’язану з 

недостатнім з’ясуванням природи внутрішнього та зовнішнього фінансового 

контролю [251]. Т.О. Пожар в результаті дослідження функціонування 

фінансово-бюджетного механізму державного фінансового контролю 

виявлено комплекс проблем правового, організаційного, кадрового, 

методологічного характеру та визначено основні напрями їх подолання [252, 

с. 63]. Є.М. Романів, Д.В. Долбнєва акцентують увагу на проблемах 

державного фінансового контролю щодо правового, інформаційного, 
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організаційного, комунікативного, методологічного та кадрового 

забезпечення, що спричиняє негативний вплив на розвиток фінансово-

бюджетних відносин, пропонують шляхи удосконалення відповідного 

контролю на державному та місцевому рівнях [253, с. 38]. К.Є. Дубовик, В.Г. 

Горник, В.В. Шпачук, С.О. Кравченко, враховуючи аналіз сучасної 

організаційної системи державного фінансового контролю в Україні на 

центральному рівні наголошують на тому, що удосконалення потребують усі 

елементи цієї системи: суб’єкти, об’єкти (як фінансова система взагалі, так і 

конкретні об’єкти кожного контролюючого органу) та контрольні дії [254, с. 

343]. О.М. Есмановим на основі узагальнення проблем функціонування 

державного фінансового контролю на різних рівнях визначено перспективи 

його розвитку із урахуванням затверджених міжнародних принципів 

організації фінансового контролю [255]. Т.О. Голоядова висвітлює нормативні 

проблеми понятійного апарату у сфері функціонування державного 

фінансового контролю та наголошує на потребі їх удосконалення та 

систематизації із позицій світової практики [256, с. 71]. Ю.О. Ровинський 

вважає стратегічними напрямами модернізації системи правового 

забезпечення державного фінансового контролю такі, як: формування 

правової бази контролю, яка відповідає політичному устрою і економічному 

розвитку країни; створення на всій території країни єдиного поля фінансового 

контролю при наявності вираженої контрольної вертикалі; утворення стійкого 

кваліфікованого кадрового потенціалу органів фінансового контролю [257, с. 

58]. Д.В. Молчанов на підставі зарубіжного досвіду адміністративно-

правового регулювання державного фінансового контролю, характеризує його 

стан в Україні та виділяє позитивні характеристики для можливої подальшої 

адаптації до сучасних умов [258]. Б.І. Сюркало до основних напрямів розвитку 

вітчизняної системи державного фінансового контролю відносить прийняття 

Кодексу державного фінансового контролю України, який, на його думку, 

повинен стати системоутворюючим документом стосовно визначення 

суб’єктів державного фінансового контролю, їх класифікацією в залежності 
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від компетенції стосовно об’єктів контролю [259]. Проте, із цим твердженням 

не можна погодитись, адже у разі прийняття такого кодифікованого акта, він 

не усуне існуючих проблем в системі державного фінансового контролю, а 

навпаки, – їх ускладнить, оскільки основними недоліками нормотворчості у 

сфері державного фінансового контролю, є їх велика кількість (причому як 

законів, так і підзаконних нормативно-правових актів), безліч змін і 

доповнень до вже прийнятих нормативних актів, зовнішні й внутрішні 

суперечності, неузгодженості їх положень. До того ж в наявності є чинний 

спеціальний закон, який містить базові засади щодо організації і здійснення 

державного фінансового контролю. Однак, слід зауважити, що спеціальне 

законодавство про державний фінансовий контроль формувалось на початку 

90-х років минулого століття, і на сьогодні воно виглядає досить застарілим, 

не відповідає сучасності, вимагає оновлення та модернізації.  

Так, положення Закону України від 26.01.1993 р. «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» [28] потребують 

докорінного удосконалення, оскільки зберігають низку серйозних проблем, 

серед яких слід виділити, зокрема такі, як:  

- відсутність офіційного закріплення поняття «державний фінансовий 

контроль» із класифікаційним поділом на «зовнішній» і «внутрішній»; 

- відсутність закріплення принципів державного фінансового контролю; 

- відсутність єдиних стандартів державного фінансового контролю; 

- відсутність визначення об’єкту та предмету державного фінансового 

контролю та їх структурних елементів;  

- відсутність дефініції суб’єкта державного фінансового контролю; 

- відсутність єдиного трактування видів, форм, методів та засобів 

державного фінансового контролю; 

- відсутність визначення змісту, мети державного фінансового контролю; 

- відсутність визначення організаційної структури основних органів, які 

здійснюють державний фінансовий контроль та розмежування їх прав, 

обов’язків, відповідальності. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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Норми інших нормативно-правових актів щодо організації державного 

фінансового контролю теж не врегульовують відповідні питання, наприклад, 

Бюджетний кодекс України закріплює контрольні повноваження органів 

державного фінансового контролю, однак суб’єкти, об’єкти та предмет 

бюджетного контролю не чітко визначено, не розкрито порядок проведення 

контрольних заходів суб’єктами контролю. Така безсистемність у правовому 

полі певною мірою призводить до розбалансованості у системі органів 

державного фінансового контролю.  

Всі ці проблемні аспекти проаналізовано у попередніх розділах 

дослідження, на підставі цього можливо запропонувати шляхи їх вирішення. 

Під час дослідження було розроблено науково-методичні засади щодо 

ефективного функціонування системи державного фінансового контролю 

шляхом визначення і узгодження фахової термінології, принципів та інших 

елементів механізму державного фінансового контролю (суб’єкти, об’єкти, 

предмет, види, форми, методи контролю тощо). Тому, з метою повноцінного 

та якісного нормативно-правового забезпечення державного фінансового 

контролю актуальним є вдосконалення теоретичних положень з відповідної 

проблематики, необхідним вбачається вивчення перспективного проектного 

законодавства та узагальнення вже напрацьованих пропозицій у відповідній 

сфері відносин шляхом внесення змін до відповідних законодавчих актів, а 

також застосування сучасних прогресивних наукових здобутків, що дозволить 

досягти найбільш ефективного результату у практичній діяльності органів 

державного фінансового контролю.  

Як вже зазначалося, діюча національна система нормативно-правового 

регулювання державного фінансового контролю налічує величезну кількість 

«розпорошених» законів та підзаконних нормативно-правових актів, що 

безумовно є істотною проблемою, оскільки це ускладнює процеси 

правозастосування, формує прогалини у діяльності органів державного 

фінансового контролю, а також вносить значний дисбаланс у фінансове 

законодавство. Це зумовлено тим, що державний фінансовий контроль 
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реалізується багатьма державними органами, які використовують різні методи 

та порядок здійснення контролю тощо. Але, головна проблема у відповідній 

сфері полягає у відсутності саме досконалої законодавчої бази, тобто 

довершеного єдиного спеціального закону, який би чітко закріплював правові 

засади державного фінансового контролю.  

Отже, процес удосконалення проблем нормативно-правового 

регулювання державного фінансового контролю доцільно розглядати у двох 

пріоритетних напрямах: 

1) по-перше, спеціального, що передбачає формування єдиних 

концептуальних засад організації і здійснення державного фінансового 

контролю щодо визначення складових механізму державного фінансового 

контролю, які не закріплено у чинному законі, тобто внесення відповідних 

змін до законодавства із акцентуванням уваги на удосконаленні базових засад 

організації і здійснення державного фінансового контролю (нині діючого 

Закону України від 26.01.1993 р. «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні»), а саме: 

- визначення понятійного апарату, зокрема норм-дефініцій, які б 

розкривали їх юридичну сутність та забезпечували можливість їхнього 

послідовного застосування (державний фінансовий контроль, предмет, об’єкт, 

суб’єкт державного фінансового контролю);  

- визначення основних принципів функціонування державного 

фінансового контролю;  

- створення і запровадження єдиних стандартів державного фінансового 

контролю;  

- розмежування видів, форм і методів державного фінансового контролю;  

- розмежування державного фінансового контролю на зовнішній та 

внутрішній контроль;  

- оптимізація повноважень органів державного фінансового контролю (з 

метою недопущення дублювання із повноваженнями інших контролюючих 
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органів) шляхом їх чіткої регламентації у відповідності із методами 

проведення контролю; 

2) по-друге, загального, тобто гармонізації правового поля процесуальної 

частини базового закону у сфері державного фінансового контролю, а саме 

доповнення його нормами, які закріплювали б єдині чіткі, прозорі правила, 

порядок здійснення державного фінансового контролю органами різних гілок 

влади, механізм взаємодії і обмін інформацією між ними [260, с. 62].  

Завдяки комплексному реформуванню законодавчої бази системи 

державного фінансового контролю у зазначених напрямах шляхом реалізації 

наведених вище заходів, це сприятиме не лише ефективній організації та 

здійсненню відповідного контролю, а також підвищить його дієвість, рівень 

фінансової дисципліни, довіру до органів публічного адміністрування з 

приводу відповідального використання державних фінансових ресурсів, і, як 

наслідок, позитивно позначиться на фінансовому розвитку держави у цілому. 

Перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання 

державного фінансового контролю в Україні варто також розкривати у 

контексті аналізу проектів законодавчих актів відповідно до принципу 

правової визначеності та основних засад нормотворення, передбачених в 

актах міжнародного і національного законодавства.  

Можна проаналізувати проектну роботу, яка проводилась ще досить 

недавно з метою забезпечення належного правового регулювання у зазначеній 

сфері відносин. Так, Держаудитслужбою було розроблено та у встановленому 

порядку направлено до Верховної Ради України проект Закону України від 

14.09.2018 р. № 9086 «Про основні засади діяльності органів державного 

фінансового контролю» [261], який так і не було прийнято згодом.  

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття відповідного 

Проекту є «вибудова сучасного та ефективного законодавства у сфері 

державного фінансового контролю». При цьому необхідність розроблення 

законопроекту обумовлена, зокрема, Стратегією реформування системи 

управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленою 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64601
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. [163], яка серед 

складових частин реформування системи управління державними фінансами, 

визначає підвищення ефективності державного фінансового контролю 

шляхом посилення інституційної спроможності Держаудитслужби щодо 

проведення державних фінансових аудитів (спеціалізованих аудитів) та 

підвищення ефективності фінансового інспектування і Стратегією сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 

12.01.2015 р., яка за вектором розвитку держави передбачає реалізацію, 

зокрема реформи державного фінансового контролю та бюджетних відносин, 

проте зазначеними стратегіями не передбачено розроблення нової редакції 

закону щодо діяльності органів державного фінансового контролю [262]. 

Разом із тим, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року, 

схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. 

[162], одним із способів розв’язання проблем реформування системи 

державного фінансового контролю визначено завдання щодо розбудови 

уніфікованої нормативно-методологічної бази та стандартизації державного 

фінансового контролю, зокрема удосконалення та посилення інституційної 

основи наявних видів державного фінансового аудиту, що проводить 

Держаудитслужба, та впровадження в діяльність нових видів і форм аудиту 

шляхом розробки Держаудитслужбою проекту Закону України «Про основні 

засади діяльності органів державного фінансового контролю». 

Прийняття відповідного законопроекту прогнозувало змогу щодо:  

- розбудови цілісної, дієвої та ефективної системи державного 

фінансового контролю;  

- створення ефективної інституційної основи для діяльності органів 

державного фінансового контролю;  

- забезпечення концептуальних засад розвитку правової та 

методологічної бази функціонування державного фінансового контролю та 

діяльності органів державного фінансового контролю із наближенням до 
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кращих практик Європейського Союзу у сфері аудиторської діяльності в 

державному секторі; 

- сприяння зміцненню фінансово-бюджетної дисципліни;  

- мінімізації зловживань у сфері державних фінансів;  

- удосконалення управління та використання державних ресурсів 

державними органами та підвищення рівня їх усвідомлення відповідальності 

за результати діяльності. 

Слід зазначити, що законопроектом по суті запропоновано оновлену 

редакцію нині діючого Закону України від 26.01.1993 р. «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні», що передбачає, 

зокрема:  

- визначення основних термінів, що вживаються, у т.ч. надається поняття 

об’єкт контролю та органів державного фінансового контролю (ст. 1-2); 

- визначення основних засад організації органів державного фінансового 

контролю, зокрема їх місія, завдання, правова основа та принципи діяльності 

із закріпленням спеціального статусу за цими органами (ст. 3, 4, 5); 

- заходи державного фінансового контролю, розкриття їх змісту та 

організаційних питань проведення (ст. 6-9, 20, 22, 24-26), особливості щодо 

проведення зустрічних звірок (ст. 27); 

- встановлення повноважень органів державного фінансового контролю, 

обов’язків і відповідальності посадових осіб цих органів, порядку розгляду 

скарг на дії посадових осіб органів державного фінансового контролю (ст. 17-

19), правового статусу і захисту посадових осіб органів державного 

фінансового контролю (ст. 29, 30); 

- взаємодія органів державного фінансового контролю з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності, іншими юридичними 

особами, фізичними особами-підприємцями (ст. 13); 

- унормування окремих організаційно-фінансових питань діяльності 

органів державного фінансового контролю, зокрема фінансове забезпечення, 
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структура і штатний розпис (ст. 11, 14, 15), утворення територіальних органів 

(ст. 16);  

- запровадження стандартів державного фінансового аудиту (ст. 23) та 

ризикоорієнтованого підходу при складанні квартальних планів діяльності (ст. 

21);  

- унормування питань щодо міжнародного співробітництва (ст. 12), участі 

у перевірках, що проводяться робочими групами центральних органів 

виконавчої влади (ст. 10), взаємовідносини з правоохоронними органами (ст. 

28);  

- посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових 

питань за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності органів 

державного фінансового контролю (п. 4 Прикінцевих положень). 

Проектом Закону України від 14.09.2018 р. № 9086 «Про основні засади 

діяльності органів державного фінансового контролю» передбачалося 

оновлення та модернізація чинного законодавства у сфері державного 

фінансового контролю для підвищення його якості та ефективності на 

державному, регіональному та місцевому рівні. Втім, законопроект було 

відкликано на доопрацювання із висновком про те, що його положення є 

суперечливими відносно діючого законодавства, міжнародних стандартів та 

найкращої практики Європейського Союзу щодо розвитку системи 

державного фінансового контролю, а також щодо напрямів реформування 

діяльності органів відповідного контролю, передбачених стратегічними 

документами Уряду. Проте, певні засади законопроекту можна запозичити 

для реформування діючого спеціального Закону України від 26.01.1993 р. 

«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні», наприклад, положення щодо створення загальних стандартів 

державного фінансового контролю, пропозиції щодо взаємодії органів 

державного фінансового контролю із органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх 

форм власності, іншими юридичними особами, фізичними особами-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64601


186 
 

підприємцями. Отже, актуальним питанням залишається підготовка 

узгодженого проекту Закону України «Про основні засади діяльності органів 

державного фінансового контролю», в якому мають бути усунені всі недоліки 

із подальшим винесенням відповідного законопроекту на публічне 

обговорення. 

Спроби щодо покращення, удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері державного фінансового контролю, спрямованих на підвищення його 

якості, робилися шляхом розробки низки проектного законодавства. До 

переліку основних законопроектів з питань державного фінансового 

контролю, що неодноразово вносилися на розгляд до Верховної Ради України 

також належать:  

- проект Закону України від 03.06.2002 р. № 1131 «Про систему 

державного фінансового контролю в Україні [263];  

- проект Закону від 30.08.2002 р. № 1131-1 «Про фінансовий контроль» 

[264];  

- проект Закону України від 18.02.2004 р. № 1131-2 «Про державний 

фінансовий контроль» [265];  

- проект Закону України «Про державний фінансовий контроль» від 

08.02.2008 р. № 2020 [266] та інші.  

В основному відповідні законопроекти зводяться до регламентування 

основних засад організації і здійснення державного фінансового контролю, 

втім вони заслуговують на увагу, оскільки певним чином впорядковують 

проведення державного фінансового контролю, визначають складові його 

системи, зокрема, види, функції, об’єкти, статус суб’єктів, їх завдання, 

повноваження тощо. Однак, запропоновані проекти законів було відхилено 

внаслідок того, що окремі їх пропозиції не узгоджуються із положеннями 

Конституції України та суперечать нормами діючого законодавства, не 

визначають належним чином поняття державного фінансового контролю, 

органів державного фінансового контролю, особливостей його здійснення, не 

розкривають сутності функціонування зовнішнього та внутрішнього 
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контролю в єдиній системі державного фінансового контролю тощо. Але 

багаторазові намагання щодо унормування системи державного фінансового 

контролю підтверджують особливість та значущість цієї проблематики. 

Варто звернути увагу на одну із суттєвих проблем в системі державного 

фінансового контролю, яка і досі є невирішеною, – це відсутність 

розмежування категорій «зовнішнього» та «внутрішнього» державного 

фінансового контролю на законодавчому рівні. У деяких законопроектах 

містяться їх поняття, але у дещо некоректному визначенні. Так, наприклад, 

проектом Закону України від 03.06.2002 р. № 1131 «Про систему державного 

фінансового контролю в Україні», внутрішній контроль – це державний 

фінансовий контроль, що здійснюється у межах виконавчої гілки державної 

влади уповноваженими органами державного фінансового контролю, їй 

підпорядкованими; зовнішній контроль – державний фінансовий контроль, що 

здійснюється визначеними Конституцією України та цим Законом 

незалежними конституційними органами у межах наданих їм конституційних 

повноважень [263]. 

Проектом Закону від 30.08.2002 р. № 1131-1 «Про фінансовий контроль» 

визначено, що внутрішній контроль – це той, що здійснюється суб’єктом 

фінансового контролю щодо суб’єкта господарювання, який його створив, до 

сфери управління якого суб’єкт фінансового контролю належить або якому 

він підпорядкований; зовнішній контроль – той, що здійснюється суб’єктом 

фінансового контролю щодо суб’єкта господарювання, який не є його 

власністю, до сфери управління якого суб’єкт фінансового контролю не 

належить та якому він не підпорядкований [264]. 

Проектом Закону України від 18.02.2004 р. № 1131-2 «Про державний 

фінансовий контроль» у попередній редакції від 09.12.2003 р. визначається 

поняття внутрішній (відомчий) контроль – це контроль, що здійснюється 

суб’єктом державного фінансового контролю щодо об’єкта державного 

фінансового контролю, який належить до сфери його управління з метою 

повсякденного контролю за цільовим та раціональним використанням 
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державних активів, правильністю ведення бухгалтерського обліку, фінансової 

та податкової звітності, недопущення порушень чинного законодавства 

України з фінансових питань; зовнішній – це контроль, що здійснюється 

суб’єктом державного фінансового контролю щодо об’єкта державного 

фінансового контролю, який не належить до сфери його управління з метою 

недопущення фактів порушення чинного законодавства України з фінансових 

питань, у тому числі бюджетних, а у разі його порушення, – встановлення 

фактів невідповідності управлінських рішень та здійснених фінансових 

операцій законодавству та притягнення до відповідальності винних осіб  

[265]. 

Проектом Закону України «Про державний фінансовий контроль» від 

08.02.2008 р. № 2020, внутрішній (відомчий) контроль – контроль, який 

здійснюється суб’єктом державного фінансового контролю щодо об’єкта, що 

належить до сфери його управління, з метою повсякденного контролю за 

цільовим та раціональним використанням державних фінансових ресурсів, 

правильністю ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та 

податкової звітності, недопущення порушень фінансового законодавства, у 

тому числі бюджетного; зовнішній контроль – контроль, що здійснюється 

суб’єктом державного фінансового контролю щодо підконтрольного об’єкту, 

який не належить до сфери його управління з метою недопущення порушень 

фінансового законодавства, у тому числі бюджетного [266]. Вищевказаним 

законопроектом пропонується поняття «державний внутрішній фінансовий 

контроль» – це система здійснення внутрішнього контролю, проведення 

внутрішнього аудиту, інспектування, провадження діяльності з їх гармонізації 

з метою забезпечення якісного управління ресурсами держави на основі 

принципів законності, економічності, ефективності, результативності та 

прозорості, яке можна позитивно оцінити і використати для удосконалення 

термінологічних недоліків нормативно-правового регулювання у сфері 

державного фінансового контролю. У свою чергу, поняття «державного 
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зовнішнього фінансового контролю» у вказаному законопроекті залишилося 

поза увагою.  

Щодо стосується останнього, «нового» проекту Закону України від 

14.09.2018 р. № 9086 «Про основні засади діяльності органів державного 

фінансового контролю», то він не розмежовує державний фінансовий 

контроль на «зовнішній» та «внутрішній», внаслідок чого не вирішується 

основна проблема формування в Україні системи органів державного 

фінансового контролю – чітке та однозначне розмежування повноважень між 

державними органами, які мають право на його здійснення.  

Отже, враховуючи позитивні напрацювання проектного законодавства, 

варто диференціювати зовнішній та внутрішній державний фінансовий 

контроль із закріпленням чіткої дефініції на нормативному рівні. Це 

допоможе законодавчому розмежуванню суб’єктів державного фінансового 

контролю на органи зовнішнього та внутрішнього контролю, сфери дії, 

класифікації їх організаційної структури із чітким визначенням повноважень, 

сприятиме підвищенню ефективності здійснення контрольної діяльності 

органів державного фінансового контролю. За умови здійснення відповідних 

законодавчих змін, цілісна система державного фінансового контролю в 

Україні буде спроможна функціонувати належним чином відповідно до 

єдиних норм і нормативів, згідно з єдиними методологічними і 

організаційними принципами. 

Щодо удосконалення системи державного фінансового контролю у 

загальному напряму, потрібно обґрунтувати порядок здійснення державного 

фінансового контролю органами різних гілок влади, механізм їх взаємодії, що, 

у свою чергу, допоможе унормувати чітку процедуру його проведення. Як вже 

зазначалося, порядок, правила та процедура здійснення заходів зовнішнього 

державного фінансового контрою (аудиту), який реалізується Рахунковою 

палатою детально визначаються Законом України від 02.07.2015 р. «Про 

Рахункову палату» [105] та Регламентом Рахункової палати, затвердженим 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64601
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рішенням Рахункової палати від 28.08.2018 р. [164], що безумовно позитивно 

впливає на ефективність здійснення державного фінансового контролю.  

Натомість, відсутній єдиний нормативний документ, що закріплює 

уніфікований підхід до визначення порядку здійснення державного 

фінансового контролю (аудиту) органами Держаудитслужби, проте в 

наявності ціла низка нормативно-правових актів, які регламентують 

проведення державного фінансового контролю (аудиту), а саме: 

- Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

виконання бюджетних програм, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1017 [241]; 

- Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

місцевих бюджетів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.05.2007 р. № 698 [242]; 

- Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

державних (регіональних) цільових програм, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. № 692 [240]; 

- Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

інвестиційних проектів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.09.2018 р. № 740 [244]; 

- Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2018 р. № 1147 [245]; 

- Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 
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діяльності суб’єктів господарювання, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.03.2019 р. № 252 [212]; 

- Порядок проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

використання інформаційних технологій, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 517 [243]; 

- Порядок проведення інспектування Державною аудиторською службою, 

її міжрегіональними територіальними органами, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550 [213]; 

- Порядок проведення перевірок закупівель Державною аудиторською 

службою, її міжрегіональними територіальними органами, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 631 [248]; 

- Порядок здійснення внутрішнього аудиту, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. № 1001 [161]. 

Із вищенаведеного можна зробити висновок про те, що всі перелічені 

нормативно-правові акти містять загальні положення щодо процесуальних 

засад проведення державного фінансового контролю, але важливе значення 

має суворе встановлення єдиного, нормативно закріпленого порядку, адже 

відсутність єдиного підходу до здійснення державного фінансового контролю 

є негативним фактором, який спричиняє роз’єднаність, неузгодженість 

діяльності контрольних органів різних гілок влади на всіх рівнях, що 

позначається на результативності контролю, знижує його ефективність, 

уповільнює розвиток контрольної функції. Отже, однією із визначальних умов 

повноцінної організації державного фінансового контролю є наявність чіткої 

нормативної регламентації діяльності суб’єктів, уповноважених на виконання 

контрольних повноважень. З огляду на це, з метою унеможливлення 

плутанини під час планування, організації та здійснення заходів державного 

фінансового контролю, доцільно закріпити окремим розділом процесуальні 

особливості правового регулювання державного фінансового контролю в 

єдиному нормативно-правовому документі, – в Законі України від 26.01.1993 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631-2013-%D0%BF
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р. «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні», що сприятиме усуненню існуючих прогалин вітчизняного 

законодавства. 

Таким чином, на підставі аналізу чинного законодавства для вирішення 

вищезазначених проблем нормативно-правового регулювання державного 

фінансового контролю та удосконалення напрямів його реформування, 

пропонується в Законі України від 26.01.1993 р. «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні» закріпити наступні 

положення: 

1) державний фінансовий контроль – це регламентована спеціальними 

нормами права публічна діяльність, здійснювана органами публічного 

адміністрування, у тому числі спеціалізованими державними органами 

фінансового контролю, спрямована на забезпечення законності, 

раціональності, ефективності управління (формування, розподілу, 

використання, розпорядження) публічними фінансовими ресурсами, з метою 

виявлення, усунення та запобігання фінансових правопорушень у найбільш 

дієвий спосіб; 

2) предмет державного фінансового контролю – це визначені нормами 

спеціального законодавства публічні фінанси (фінансові вартісні показники 

щодо діяльності об’єктів), які підлягають контролю у частині формування, 

володіння, використання та відчуження публічних фінансових ресурсів; 

3) об’єкти державного фінансового контролю – це передбачена 

законодавством фактична публічна фінансова діяльність учасників (щодо яких 

здійснюються контрольні заходи суб’єктами державного фінансового 

контролю виконавчої влади всіх рівнів, підприємства, установи, організації) 

фінансових правовідносин; 

4) суб’єкти державного фінансового контролю – це органи публічного 

адміністрування, в тому числі спеціалізовані державні органи фінансового 

контролю, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації, їх структурні підрозділи, які наділені контрольними 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
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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.  

5) організація і здійснення державного фінансового контролю 

ґрунтується на універсальних принципах: верховенства права, законності, 

гласності, об’єктивності, незалежності, системності, ефективності та 

специфічних принципах прикладного характеру: моральні і етичні принципи, 

компетентність, професіоналізм, відповідальність, непідкупність суб’єктів 

контролю, узгодженість дій різних контролюючих органів; 

6) єдині стандарти державного фінансового контролю містять основні 

вимоги до проведення окремого виду, форми чи методу державного 

фінансового контролю і затверджуються Кабінетом Міністрів України;  

7) види державного фінансового контролю: зовнішній фінансовий 

контроль (аудит); внутрішній фінансовий контроль (аудит);  

8) форми державного фінансового контролю: загальні (фінансовий аудит, 

аудит ефективності); спеціальні (аудит діяльності суб’єктів господарювання; 

аудит державних (регіональних) цільових програм; аудит виконання 

бюджетних програм; аудит місцевих бюджетів; аудит використання 

інформаційних технологій; аудит інвестиційних проектів, аудит Пенсійного 

фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування);  

9) методи державного фінансового контролю: аудит, інспектування, 

ревізія, моніторинг закупівлі, перевірка закупівель; 

10) повноваження і порядок діяльності органів державного фінансового 

контролю визначаються Конституцією України, цим та іншими законами 

України у відповідності із методами його проведення; 

11) державний внутрішній фінансовий контроль – це система здійснення 

внутрішнього контролю, проведення внутрішнього аудиту, інспектування, 

провадження діяльності з їх гармонізації з метою забезпечення якісного 
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управління ресурсами держави на основі принципів законності, 

економічності, ефективності, результативності та прозорості; 

12) державний зовнішній фінансовий контроль – це контроль, що 

здійснюється визначеними нормативно-правовими актами незалежними 

конституційними органами у межах наданих їм повноважень; 

13) заходи державного фінансового контролю: аудит, інспектування, 

моніторинг закупівель та перевірки закупівель здійснюється відповідно до 

Єдиного Порядку проведення органами державного фінансового контролю, 

встановленого Кабінетом Міністрів України. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що за умови реалізації 

запропонованих змін у спеціальне законодавство з питань державного 

фінансового контролю, вони позитивно впливатимуть не лише на нормативно-

правове регулювання діяльності органів державного фінансового контролю, а 

й сприятимуть створенню цілісної, ефективної системи державного 

фінансового контролю, зміцненню фінансово-бюджетної дисципліни, 

удосконаленню управління та використання державних фінансових ресурсів 

органами публічної адміністрації. 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Проблемами нормативно-правового регулювання державного 

фінансового контролю є: відсутність офіційного закріплення поняття 

«державний фінансовий контроль» із класифікаційним поділом на 

«зовнішній» і «внутрішній»; відсутність закріплення принципів державного 

фінансового контролю; відсутність єдиних стандартів державного 

фінансового контролю; відсутність визначення об’єкту та предмету 

державного фінансового контролю та їх структурних елементів; відсутність 

дефініції суб’єкта державного фінансового контролю; відсутність єдиного 

трактування видів, форм, методів та засобів державного фінансового 
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контролю; відсутність визначення змісту, мети державного фінансового 

контролю; відсутність визначення організаційної структури основних органів, 

які здійснюють державний фінансовий контроль та розмежування їх прав, 

обов’язків, відповідальності. 

2. Удосконалення проблем нормативно-правового регулювання 

державного фінансового контролю розглядати у двох пріоритетних напрямах: 

1) спеціальному, що передбачає формування єдиних концептуальних засад 

організації і здійснення державного фінансового контролю щодо визначення 

складових механізму державного фінансового контролю, які не закріплено у 

чинному законі, тобто внесення відповідних змін до законодавства із 

акцентуванням уваги на удосконаленні базових засад організації і здійснення 

державного фінансового контролю (нині діючого Закону України від 

26.01.1993 р. «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні»), а саме: визначення понятійного апарату, зокрема норм-

дефініцій, які б розкривали їх юридичну сутність та забезпечували можливість 

їхнього послідовного застосування (державний фінансовий контроль, предмет, 

об’єкт, суб’єкт державного фінансового контролю); визначення основних 

принципів функціонування державного фінансового контролю; створення і 

запровадження єдиних стандартів державного фінансового контролю; 

розмежування видів, форм і методів державного фінансового контролю; 

розмежування державного фінансового контролю на зовнішній та внутрішній 

контроль; оптимізація повноважень органів державного фінансового 

контролю шляхом їх чіткої регламентації у відповідності із методами 

проведення контролю; 2) загальному, – гармонізації правового поля 

процесуальної частини базового закону у сфері державного фінансового 

контролю, а саме доповнення його нормами, які закріплювали б єдині чіткі, 

прозорі правила, порядок здійснення державного фінансового контролю 

органами різних гілок влади, механізм взаємодії і обмін інформацією між 

ними. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового питання, що полягає у визначенні закономірностей становлення і 

розвитку наукових поглядів щодо особливостей адміністративно-правового 

регулювання державного фінансового контролю в Україні, а також у 

формулюванні пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства у 

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, 

спрямованих на вирішення зазначеного завдання. Основні з них такі: 

1. З’ясовано поняття державний фінансовий контроль і зазначено, що ним 

є регламентована спеціальними нормами права публічна діяльність, 

здійснювана 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 та 

запобігання фінансових правопорушень у найбільш дієвий спосіб. Визначено 

особливі ознаки державного фінансового контролю (щодо реалізації у 

специфічній сфері, здійсненні спеціальними суб’єктами, наявності 

специфічного предмета і об’єктів, формулювання спеціальної мети, 

регламентації спеціальними імперативними нормами права). 

2. Узагальнено систему принципів державного фінансового контролю із 

поділом на універсальні та специфічні принципи, які можна вважати 

підставою для закріплення у нормативно-правовій базі. До універсальних 

принципів віднесені такі: верховенства права, законності, гласності, 
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об’єктивності, незалежності, системності, ефективності; до специфічних 

принципів організації і здійснення державного фінансового контролю, тобто 

безпосередньої діяльності контролюючих органів, що мають прикладний 

характер належать: моральні і етичні принципи, компетентність, 

професіоналізм, відповідальність, непідкупність суб’єктів контролю, 

узгодженість дій різних контролюючих органів.  

3. Висвітлено систему нормативно-правового регулювання державного 

фінансового контролю, що характеризується складним ієрархічним 

характером, і яка представлена у 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 і функції з метою реалізації 

державної політки у сфері фінансових правовідносин. Структура механізму 

державного фінансового контролю представляє сукупність взаємопов’язаних 

та взаємодіючих елементів, кожен з яких є окремим складним самостійним 

явищем: суб’єктів, об’єктів, предмету, спеціальних правових норм, які 

встановлюють повноваження суб’єктів державного фінансового контролю, 

принципів, методів, видів, форм контролю, порядку його здійснення, 

періодичності тощо. 

5. Визначено поняття предмету і об’єкту у сфері державного фінансового 

контролю. Предмет державного фінансового контролю – це визначені 

нормами спеціального законодавства публічні фінанси (фінансові вартісні 
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показники щодо діяльності об’єктів), які підлягають контролю у частині 

формування, володіння, використання та відчуження публічних фінансових 

ресурсів. Об’єкти державного фінансового контролю – це передбачена 

законодавством фактична фінансова діяльність учасників (щодо яких 

здійснюються контрольні заходи суб’єктами державного фінансового 

контролю виконавчої влади всіх рівнів, підприємства, установи, організації) 

фінансових правовідносин. 

6. З’ясовано, що суб’єкт державного фінансового контролю – це органи 

публічного адміністрування, в тому числі спеціалізовані державні органи 

фінансового контролю, органи місцевого самоврядування, установи та 

організації, їх 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, обумовлене метою їх створення, обґрунтоване завданнями та 

функціями цих органів, сукупністю прав, обов’язків і відповідальності 

суб’єктів держаного фінансового контролю й забезпечує оптимальний вплив 

на підконтрольні об’єкти (повне та 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 фінансового контролю (Президент України, 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України); до другої – органи 

спеціального фінансового контролю (Міністерство фінансів України, 

Рахункова палата, Державна аудиторська служба України, Державна 
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казначейська служба України, Державна фіскальна служба України та інші 

органи спеціального 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. Вид державного фінансового контролю – це 

складова частина діючої системи державного фінансового контролю із 

властивим їй змістом, призначена для здійснення функцій контролю 

відповідно до визначених завдань, види формуються в залежності від 

спільного критерію; форми державного фінансового контролю, що 

застосовуються на практиці – це певні способи контрольних дій, обрані для 

досягнення цілей державного фінансового контролю; методи державного 

фінансового контролю – це сукупність спеціальних конкретних прийомів, 

способів і засобів його здійснення для отримання теоретичного і практичного 

результату. Узагальнено, що відповідно до нормативних положень, видами 

державного фінансового контролю є: 1) державний зовнішній фінансовий 

контроль (аудит); 2) державний внутрішній фінансовий контроль (аудит); 

формами державного фінансового контролю є: 1) загальні (фінансовий аудит, 

аудит ефективності); 2) спеціальні (аудит виконання бюджетних програм; 

аудит місцевих бюджетів; аудит державних (регіональних) цільових програм; 

аудит інвестиційних проектів; аудит діяльності суб’єктів господарювання; 

аудит Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування); аудит використання інформаційних технологій; 

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 напрямки їх 

удосконалення (із урахуванням проектного законодавства), що передбачають 

формування єдиних концептуальних засад організації і здійснення державного 

фінансового контролю щодо визначення складових механізму державного 
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фінансового контролю, які не закріплено у чинному спеціальному законі, 

тобто внесення відповідних змін до законодавства із акцентуванням уваги на 

удосконаленні базових засад організації і здійснення державного фінансового 

контролю (нині діючого Закону України від 26.01.1993 р. «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні»), а також 

запропоновано гармонізацію правового поля процесуальної частини 

спеціального закону у сфері державного фінансового контролю шляхом 

доповнення його нормами, які закріплювали б єдиний чіткий порядок 

здійснення державного фінансового контролю органами різних гілок влади та 

механізм взаємодії і обмін інформацією між ними.  
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