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У статті здійснено аналіз ефективності 
фінансового контролю бюджетних установ 
в Україні в умовах децентралізації. Вияв-
лено низку позитивних зрушень у роботі 
державного менеджменту. Проаналізовано 
майбутні загрози, які провокують право-
порушення у бюджетній сфері, а також ті, 
які створюють проблеми у роботі органів 
місцевого самоврядування. Обґрунтовано 
доцільність реформування механізму фінан-
сового контролю бюджетних установ на 
місцевому рівні.
Ключові слова: бюджет, фінансовий контр-
оль, бюджетні установи, децентралізація, 
органи місцевого самоврядування.

В статье проведен анализ эффективности 
финансового контроля бюджетных учреж-
дений в Украине в условиях децентрализа-
ции. Выявлен ряд положительных сдвигов 
в работе государственного менеджмента. 
Проанализированы будущие угрозы, кото-
рые провоцируют правонарушения в бюд-
жетной сфере, а также те, которые соз-

дают проблемы в работе органов местного 
самоуправления. Обоснована целесообраз-
ность реформирования механизма финан-
сового контроля бюджетных учреждений на 
местном уровне.
Ключевые слова: бюджет, финансовый 
контроль, бюджетные учреждения, децен-
трализация, органы местного самоуправ-
ления.

The article analyzes the effectiveness of financial 
control of budgetary institutions in Ukraine under 
conditions of decentralization. A number of posi-
tive changes in the work of state management 
were revealed. The analysis of the future threats 
that provoke offenses in the budget sphere. 
Also, those that create problems in the work of 
local self-government bodies. The expediency 
of reforming the mechanism of financial control 
of budgetary institutions at the local level is sub-
stantiated.
Key words: budget, financial control, budget 
institutions, decentralization, local self-govern-
ment bodies.

Постановка проблеми. В умовах підвищення 
ефективності функціонування ринкової економіки 
децентралізація бюджетної системи України має 
стати запорукою якості, стратегічної спрямова-
ності та прагматичності державного менеджменту. 
Своєчасне вирішення проблем та задоволення 
потреб суспільства бюджетними інститутами, з 
одного боку, покращить фінансову результатив-
ність економічної системи країни, а з іншого – роз-
ширить коло проблем, які необхідно вирішувати за 
допомогою механізму фінансового контролю.

У бюджеті відображено фінансові відно-
сини, які характеризують особливості грошових 
та товарних потоків, формування фінансових 
ресурсів, фондів споживання, нагромадження, 
ціноутворення тощо. Отже, він тісно пов’язаний 
із товарними та фінансовими відносинами, які є 
складником державної фінансової політики, впли-
ває на функціонування економічної системи країни 
на макрорівні та змінює фінансову результатив-
ність суб’єктів господарювання на мікрорівні, що 
вимагає зваженого та далекоглядного контролю 
за бюджетними коштами. Зважаючи на це, контр-
оль за дотриманням бюджетного законодавства 
є невід’ємним складником системи державного 
управління, метою якого є ефективна реаліза-
ція державної політики, забезпечення законності 
управління фінансовими ресурсами та розвиток 
місцевого самоврядування, яке дасть змогу реа-
лізувати права і свободи громадян, можливості та 
потенціал територіальних утворень у вирішенні їх 
питань, що є одним із пріоритетів розвитку еконо-

мічної системи ринкового спрямування в Україні. 
У зв’язку із цим назріла нагальна потреба в удоско-
наленні фінансового контролю в умовах децентра-
лізації бюджетної сфери, оскільки він має забез-
печити обґрунтованість, економічну незалежність, 
ефективність та доцільність діяльності місцевих 
органів влади та створених ними бюджетних уста-
нов з метою підвищення якості участі у соціально-
економічному житті громади. Проте наявність 
власних бюджетів у органів місцевого самовря-
дування породжує низку проблем, пов’язаних з 
ефективністю та кваліфікованістю управлінського 
персоналу, які вирішуються наявністю у централь-
них та місцевих органів влади системи фінансо-
вого контролю діяльності та витрачання коштів 
бюджетними установами. Саме тому дослідження 
фінансового контролю в умовах децентралізації в 
Україні є стратегічно важливим та своєчасним.

Аналіз останні досліджень і публікацій. 
Дослідження місцевих бюджетів висвітлено в 
працях багатьох науковців, таких як О. Васи-
лик, І. Волохова, В. Дем’янишин, О. Кириленко, 
В. Кравченко, М. Крупка, С. Острович, Б. Пасічник, 
Т. Рева, Л. Ставнича та ін. Вони досліджували про-
цес формування, виконання місцевих бюджетів, а 
також проблеми міжбюджетних відносин. Питання 
бюджетної децентралізації проаналізовані в пра-
цях таких учених, як В. Андрущенко, Д. Боголєпов, 
Ю. Глущенко, О. Кириленко, В. Оутс, Д. Поло-
зенко, О. Сунцова, Л. Тарангул, Ч. Тібо та ін.

Питання фінансового контролю досліджували у 
своїх працях такі вітчизняні вчені, як О. Баранов-
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ський, О. Василик, В. Дерій, І. Микитюк, О. Мона-
єнко, П. Петренко, Т. Письменна, В. Шевчук та 
ін. Однак у більшості наукових досліджень мало 
уваги приділено значенню фінансового контр-
олю бюджетних установ в умовах децентраліза-
ції, не виявлено загроз його відсутності на місце-
вому рівні, недостатньо досліджень присвячено 
питанню побудови ефективного контролю бюджет-
ної діяльності органів місцевого самоврядування. 
Усе це свідчить про актуальність теми та її теоре-
тичну й практичну цінність.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування доцільності реформування системи 
фінансового контролю бюджетних установ в умо-
вах децентралізації бюджетної системи України, 
що дасть змогу виявити переваги та нівелювати 
недоліки бюджетного менеджменту органів місце-
вого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна потребує докорінних змін у всіх напря-
мах її життєдіяльності, про що свідчать показники 
соціально-економічного стану країни. Особли-
вістю періоду децентралізації бюджетної сфери 
є те, що він має стати кроком інтенсивного впро-
вадження низки реформ, а саме територіальної, 
управлінської, бюджетної, правової. Отже, осо-
бливого значення набуває необхідність реалізації 
Європейської хартії місцевого самоврядування в 
Україні. Країни-учасниці Ради Європи в 1985 році 
підписали Європейську хартію місцевого самовря-
дування. Її основною метою було становлення та 
фінансове зміцнення місцевого самоврядування в 
Європі. Фундаментом цієї Хартії є концепція міс-
цевого самоврядування, форми та методи його 
функціонування, нормативно-правова та фінан-
сова основи. Європейська хартія закріпила, що 
місцева влада є однією з головних підвалин кож-
ного демократичного режиму, основним принци-
пом має стати право громадян на участь в управ-
лінні державою загалом і на місцевому рівні [8].

Фінансове забезпечення місцевого самовря-
дування займає особливе місце в Хартії. У ст. 
9 зазначено, що міська влада має право на свої 
власні ресурси, які використовують на свій розсуд 
згідно з програмою соціально-економічного роз-
витку. Таким чином, ми можемо стверджувати, що 
держава за допомогою місцевих бюджетів може 
впливати на соціальне та економічне життя тери-
торіальних громад, тому одним із способів його 
покращення є нагальна необхідність забезпе-
чення ефективності бюджетного контролю, тобто 
покращення системи управління витратами міс-
цевих бюджетів, інакше це приведе до негативних 
соціальних, політичних та економічних наслідків. 
Оцінити ефективність бюджетного менеджменту 
важко через неможливість негайного отримання 
результатів, відсутність прогнозованого еконо-
мічного середовища та динамічність розвитку 

суспільства, особливо у довготерміновому про-
міжку часу. Освіта, екологія, складні економічні й 
інвестиційні проекти, державна безпека містять 
складний причинно-наслідковий механізм, зміна 
якого приведе до якісних чи негативних змін лише 
через десятиріччя. Саме тому необхідно імпле-
ментувати бюджетний контроль на місцевому 
рівні, який буде синергетично взаємопов’язаний 
із центральним державним апаратом, що містить 
набагато більші та якісно кращі аналітичні потуж-
ності. Недофінансування стратегічно важливих 
областей може спровокувати економічний колапс, 
руйнування частини територіальних утворень та 
моральну деградацію суспільства.

Фінансовий контроль бюджетних установ є 
матеріальним вираженням контрольної функції 
бюджету, об’єктивно зумовленим складником про-
цесу економічної діяльності та однією з функцій 
управління бюджетною системою. Бюджетний 
контроль охоплює тільки ті розподільчі процеси, 
які стосуються формування і використання цен-
тралізованого фонду грошових ресурсів держави 
[3, с. 363–364].

Отже, на нашу думку, фінансовий контроль 
місцевих органів самоврядування є різновидом 
фінансового контролю держави, який спрямова-
ний на розвиток територіальних утворень та на 
задоволення інтересів громад, які не суперечать 
інтересам усієї країни й оптимально сприяють роз-
витку українського суспільства на мікро-, мезо- та 
макрорівнях.

Особливістю фінансового контролю бюджетних 
установ є те, що він базується на категорії контр-
олю як функції системи управління суспільними 
процесами. Будучи однією із функцій управління, 
контроль є об’єктивно необхідним. За його допо-
могою процес управління спрямовується до вста-
новленої ідеальної моделі, коригуючи поведінку 
підконтрольного об’єкта. Таким чином, контроль 
можна назвати унікальним, універсальним яви-
щем, яке потрібно успішно застосовувати в еко-
номічній, соціальній, політичній та в інших сферах 
суспільного життя.

Фінансовий контроль бюджетних установ поєд-
нує у собі розглянуті два начала і використову-
ється там і тоді, де функціонують бюджетні від-
носини. Виходячи з характеристики особливостей 
фінансового контролю, можна дійти висновку про 
необхідність окремого розгляду такого поняття, як 
бюджетний контроль, що є об’єктивно зумовленим 
складником процесу економічної діяльності та 
однією із функцій управління бюджетної системи.

В економічній літературі поняття бюджетного 
контролю трактується по-різному. Наприклад, 
О. Василик визначає бюджетний контроль як один 
із видів фінансового контролю, що здійснюється в 
процесі складання, розгляду, затвердження і вико-
нання бюджетів [2, с. 48].
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О. Гетьманець розглядає бюджетний контроль 
як багатопланове і комплексне явище, яке можна 
розглядати з різних позицій: як функцію держави 
щодо пошуку ефективних механізмів організації 
важливих ланок публічних фінансів – бюджетів; як 
механізм забезпечення законності і правопорядку 
в бюджетній сфері та ін. [1, с. 150].

Як зазначає Л. Сафонова, бюджетний контр-
оль – це складник фінансового контролю, де 
об’єктивною основою є контрольна функція фінан-
сів, тобто це сукупність заходів, які проводять дер-
жавні органи, що пов’язані з перевіркою законності, 
доцільності та ефективності утворення, розподілу 
і використання грошових фондів держави і місце-
вих органів самоврядування [2, с. 49].

Цю думку продовжує група авторів під редак-
цією О. Кириленко, які вважають, що «бюджетний 
контроль являє собою систему заходів органів 
державної влади, органів влади Автономної Рес-
публіки Крим та органів місцевого самовряду-
вання, спрямованих на забезпечення законності 
дій учасників бюджетного процесу під час скла-
дання, розгляду, затвердження, внесення змін, 
виконання бюджетів і звітування про їх виконання 
з використанням специфічних форм і методів їх 
організації» [2, с. 49].

Децентралізація владних повноважень спри-
яла тому, що сьогодні органи місцевого самовря-
дування отримали досить великий спектр повнова-
жень разом з ресурсами для їх здійснення. І часто 
з огляду на принципи функціонування органів міс-
цевого самоврядування, тобто політичний аспект, 
вони можуть приймати рішення, які знаходяться 
на межі законності. Українські реалії свідчать, що 

були взагалі незаконні рішення органів місцевого 
самоврядування. Зважаючи на те, що сьогодні в 
законодавстві немає механізму впливу держави 
на недопущення таких рішень, то дуже на часі про-
ект закону, який врешті врегулює це питання.

Як випливає з проведеного аналізу, власні 
доходи місцевих бюджетів в процесі децентралі-
зації невпинно зростають (див. рис. 1 та рис. 2).

Аудиторами Рахункової палати протягом останніх 
років було виявлено різного роду порушення і недо-
ліки у формуванні та виконанні місцевих бюджетів. 
Проведений Рахунковою палатою аудит ефектив-
ності використання державних коштів засвідчив, що 
відбулися позитивні зрушення у роботі ОТГ (рис. 3, 
4), але загалом місцевий менеджмент не забезпечив 
у повному обсязі економного, ефективного і закон-
ного використання бюджетних коштів, виділених 
йому на виконання повноважень.

Якщо проаналізувати загальну ситуацію з 
ефективністю використання бюджетних коштів, то 
слід зазначити, що негативна тенденція в цьому 
питанні триває досить довго. З року в рік обсяги 
неефективного використання бюджетних коштів 
лише зростають, хоча тенденція встановлених 
фактів може дещо змінюватися. Аналіз динаміки 
виявлення Рахунковою палатою фактів неефек-
тивного використання бюджетних коштів показує, 
що відбулися позитивні зрушення у управлінні 
бюджетними коштами. Це, з одного боку, свідчить 
про підвищення зацікавленості державних інститу-
тів в ефективності діяльності, а з іншого – свідчить 
про відсутність дієвих інструментів бюджетного 
контролю в процесі децентралізації бюджетної 
системи України (рис. 5).

 
Рис. 1. Фінансова децентралізація в Україні, зростання 

місцевих бюджетів за 2014–2018 рр. [4]
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Рис. 2. Результати фінансової децентралізації виконання 
власних доходів місцевих бюджетів, темпи зростання у 2017–2018 рр. [4]

 
Рис. 3. Виконання доходів загального фонду ОТГ за 2015–2016 рр. [5]
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Рис. 4. Залишки коштів загального фонду ОТГ за 2015–2016 рр. [6]

Рис. 5. Встановлені факти неефективного, незаконного, 
у тому числі нецільового, використання бюджетних коштів у 2004–2016 рр., млрд. грн. 

Джерело: побудовано автором на підставі [9]

 

 

Як свідчать дані таблиці 1, порушення бюджет-
ного законодавства за останні роки мають сис-
темний характер, особливо на обласному рівні. 
Наявна диспропорція у дотриманні чинного 
бюджетного законодавства на місцевому рівні, що 
свідчить про потребу створення дієвого механізму 
бюджетного контролю та попередження бюджет-
них правопорушень в найближчій перспективі в 
Україні.

Через неналежну якість проведення контр-
ольно-перевірочної роботи та підготовлених за 
її результатами матеріалів судами всіх інстанцій 
67,1% рішень приймалися на користь платників, 
що привело до додаткових видатків державного 
бюджету тільки на сплату судового збору. Вод-
ночас через оскарження платниками податків 
рішень контролюючих органів щодо донараху-

вання грошових зобов’язань, а також несплату 
ними узгоджених сум грошових зобов’язань фак-
тично із донарахованих, наприклад, у 2014 році 
контролюючими органами грошових зобов’язань 
до бюджету сплачено лише 14,2%, а за 9 місяців 
2015 року – 10,9%. Внаслідок неналежної органі-
зації ДФС дієвої системи внутрішнього контролю її 
територіальними органами допущено низку недо-
ліків і порушень під час планування, використання 
бюджетних коштів, а також під час збереження, 
використання та обліку майна. ДФС рекомендо-
вано забезпечити координацію роботи та взаємо-
дію між ДФС та її територіальними органами в 
частині дотримання вимог законодавства під час 
складання та подання для виконання до органів 
Казначейства висновків про повернення коштів 
з відповідного бюджету. Також низку пропозицій 
було надано Казначейству, зокрема, забезпечити 

дієвий контроль за підвищенням якості 
опрацювання територіальними органами 
Казначейства подань/висновків про повер-
нення коштів державного бюджету, отри-
маних від органів, що контролюють справ-
ляння надходжень бюджету, та виконавчих 
документів про безспірне списання коштів.

Висновки з проведеного дослі-
дження. В Україні наявна низка недоліків 
у функціонуванні механізму бюджетного 
контролю на місцевому рівні, які мають 
системний характер. Як свідчать резуль-
тати перевірок аудиторами Рахункової 
палати ефективності бюджетного менедж-
менту, наявні позитивні зрушення у дина-
міці дотримання бюджетного законодав-
ства державними органами областей. На 
жаль, сформувалися і негативні диспро-
порції у функціонування механізму управ-
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ління бюджетами громад, що свідчить про відсут-
ність дієвих інструментів контролю залучення і 
витрачання державних фінансових ресурсів пред-
ставниками місцевого самоврядування.
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Таблиця 1
Кількість протоколів про порушення бюджетного законодавства станом на 01.01.2018 року 

під час виконання місцевих бюджетів [7]

 


