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У статті досліджується особливості функ-
ціонування урядового центрального органу 
контролю – Державної аудиторської служби 
України. Встановлено,  що державний фінан-
совий контроль, який здійснюється Дер-
жавною аудиторською службою України є 
вагомою функцією управління фінансовою 
системою, що спрямована на упередження 
та запобігання фінансово-економічних пору-
шень у сфері використання бюджетних 
коштів.
ключові слова: державний фінансовий 
контроль, аудит, інспектування, ревізія, 
моніторинг.

В статье исследуется особенности 
функционирования правительственного 
центрального органа контроля – Государ-
ственной аудиторской службы Украины. 
Определено, что государственный финан-
совый контроль, осуществляемый Государ-

ственной аудиторской службой Украины 
является весомой функцией управления 
финансовой системой, направленной на 
предупреждение и предотвращение финан-
сово-экономических нарушений в сфере 
использования бюджетных средств.
ключевые слова: государственный финан-
совый контроль, аудит, инспектирование, 
ревизия, мониторинг.

The article deals with the peculiarities of function-
ing of the government central control body – the 
State Audit Office of Ukraine. It was established 
that the state financial control carried out by 
the State Audit Office of Ukraine is a significant 
function of management of the financial system, 
which is aimed at preventing and preventing 
financial and economic violations in the use of 
budget funds.
Key words: state financial control, audit, inspec-
tion, audit, monitoring.

Постановка проблеми. Державний фінансо-
вий контроль, який здійснюється центральними 
органами виконавчої влади є вагомою функцією 
управління  фінансовою  системою,  що  спрямо-
вана на упередження та запобігання фінансово-
економічних  порушень  у  сфері  використання 
бюджетних  коштів  та  сприяє  соціально-еконо-
мічному  розвитку  країни.  Від  своєчасності  та 
обґрунтованості рішень щодо державного фінан-
сового контролю певним чином залежить резуль-
тативність бюджетної,  податкової  та  соціальної 
політики в сукупності. Крім того, на ефективність 
даного контролю впливають рівень узгодженості 
та  системності  контрольних  дій  уповноважених 

органів,  інституційні  засади  функціонування 
фінансового  контролю та якість  інструментарію 
його здійснення. 

У сучасних умовах господарювання посилюється 
необхідність поглиблення теоретико-методологічних 
засад  державного  фінансового  контролю  з  ураху-
ванням  позитивного  зарубіжного  досвіду  стосовно 
його  потенційної  імплементації.  Доцільним  є  удо-
сконалення  підходів  щодо  визначення  пріоритет-
них  напрямів  державного  фінансового  контролю 
центральних  органів  виконавчої  влади,  зокрема, 
Державної  аудиторської  служби України  на  серед-
ньострокову перспективу, що сприятиме посиленню 
рівня керованості в системі державних фінансів. 
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аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий  внесок  у  розвиток  теорії  державного 
фінансового  контролю  зробили  такі  відомі  зару-
біжні  вчені:  Р.  Адамс,  Т.  Англерід,  Дж.  Бейлі, 
М.  Грімвуд,  П.  Джексон,  Д.  Діамонд,  П.  Додж, 
В. Еверт, А. Едвард, Р. Зоді, Е. Лехан, Б. Палмер, 
Дж. Робертсон, С. Томкінс та інші. 

Питанням  розроблення  теорії  і  методології 
державного  фінансового  контролю  централь-
них  органів  виконавчої  влади  присвячені  праці 
відомих  вітчизняних  вчених:  В.  Андрущенка, 
О. Барановського, М. Білухи, З. Варналія, О. Васи-
лика, В.  Гейця,  І. Дрозд,  І.  Луніної, П. Мельника, 
В. Мельничука, К. Назарової, С. Онишко, В. Опа-
ріна,  Н.  Рубан,  М.  Сивульського,  В.  Симоненка, 
І. Стефанюка, Л. Тарангул, В. Федосова, В. Шев-
чука, О.Чечуліної, І. Чугунова та інших.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
визначення відповідних інституційних засад орга-
нізації системи державного фінансового контролю 
центральних  органів  виконавчої  влади,  а  також 
виділення  векторів  подальшого  розвитку  її  скла-
дових.  Особливо  актуальним  є  вдосконалення 
системи державного фінансового  контролю,  вра-
ховуючи  провідний  досвід  країн  з  розвиненою 
та  трансформаційною  економікою.  Активізація 
можливостей  державного  фінансового  контр-
олю потребує більш раціонального використання 
потенціалу  регуляторних  контрольних  процедур, 
визначення шляхів підвищення їх ефективності. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Зважаючи на щорічне зростання обсягу втрат від нее-
фективного та нецільового використання бюджетних 
коштів важливим інструментом системи державного 
управління є державний фінансовий контроль, який 
сприяє  фінансово-економічній  збалансованості  з 
урахуванням  екзогенних  та  ендогенних  факторів 
впливу  на  розвиток  суспільства.  Система  держав-
ного фінансового  контролю  включає  в  себе  еконо-
мічні, правові, інституційні складові, які забезпечують 
проведення  державного  фінансового  аудиту,  пере-
вірки державних закупівель та інспектування. 

На  даному  етапі  розвитку  пріоритетними 
завданнями  державного  фінансового  контролю  є 
налагодження  взаємовідносин  між  суб’єктами  та 
об’єктами  контролю,  що  надасть  можливість  під-
вищити  дієвість  превентивних  заходів щодо фор-
мування,  розподілу  та  використання  бюджетних 
коштів  учасниками  бюджетного  процесу.  Держав-
ний  фінансовий  контроль  є  вагомою  складовою 
системи фінансового регулювання економіки, його 
ефективність та результативність є однією з осно-
вних  умов  забезпечення  раціонального  викорис-
тання фінансових ресурсів органів державної влади 
та місцевого самоврядування. Механізм здійснення 
контролю суттєво впливає на досягнення цілей сис-
теми  фінансового  регулювання,  яка  реалізується 
через складові фінансової політики. 

Система  державного  фінансового  контролю  в 
нашій  країні  побудована  наступним  чином:  парла-
ментський контроль здійснює Рахункова палата Укра-
їни (від імені Верховної ради України); урядовий контр-
оль (від імені Кабінету міністрів України) здійснюють 
Державна аудиторська служба України, Міністерство 
фінансів  України,  а  також  органи  Державного  вну-
трішнього  фінансового  контролю  (Державна  казна-
чейська служба України, Державна фіскальна служба 
України, підрозділи внутрішнього аудиту центральних 
та місцевих органів виконавчої влади).

Після здобуття Україною незалежності постала 
потреба у забезпеченні належного рівня держав-
ного фінансового контролю за станом управління 
та використанням ресурсів держави. І у 1993 році 
було  прийнято  Закон  України  «Про  державну 
контрольно-ревізійну службу в Україні».

Указом  Президента  України  від  27  серпня 
2000  року №  1031  «Про  заходи  щодо  підвищення 
ефективності контрольно – ревізійної роботи «Голов-
ному  контрольно-ревізійному  управлінню  України» 
надано статус центрального органу виконавчої влади.

Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  
09  грудня  2010  року №  1085/2010  «Про  оптимі-
зацію  системи  центральних  органів  виконавчої 
влади» Головне  контрольно-ревізійне  управління 
України  реорганізовано  в  Державну  фінансову 
інспекцію України (Держфінінспекцію).

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів 
України від 28 жовтня 2015 року № 868 «Про утво-
рення  Державної  аудиторської  служби  України» 
Держфінінспекцію  реорганізовано  в  Державну 
аудиторську службу України (Держаудитслужбу).

У пункті 1 «Положення про Державну Аудитор-
ську  службу  України»  зазначено, що  Держаудит-
служба є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність  якого  спрямовується  і  координується 
Кабінетом  Міністрів  України  та  який  забезпечує 
формування і реалізує державну політику у сфері 
державного фінансового контролю [1].

Зважаючи  на  це,  Держаудитслужба  здійснює 
наступні завдання:

- забезпечення формування і реалізація державної 
політики у сфері державного фінансового контролю;

-  здійснення  державного  фінансового  контр-
олю, спрямованого на оцінку ефективного, закон-
ного, цільового, результативного використання та 
збереження державних фінансових ресурсів, нео-
боротних  та  інших  активів,  досягнення  економії 
бюджетних коштів;

-  надання  у  передбачених  законом  випадках 
адміністративних послуг.

Держаудитслужба  реалізує  державний  фінан-
совий контроль через здійснення:

- державного фінансового аудиту;
- перевірки державних закупівель;
- інспектування (ревізії);
- моніторингу закупівель.
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Використовуючи  різні  форми,  види  та  методи 
Держаудитслужба здійснює контроль за:

-  цільовим,  ефективним  використанням  і  збе-
реженням державних фінансових ресурсів, необо-
ротних та інших активів;

-  досягненням  економії  бюджетних  коштів 
і  результативності  в  діяльності  розпорядників 
бюджетних коштів;

- цільовим використанням і своєчасним повер-
ненням кредитів  (позик), отриманих під державні 
(місцеві) гарантії;

- достовірністю визначення потреби в бюджет-
них  коштах під час складання планових бюджет-
них показників та відповідністю взятих розпоряд-
никами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань 
відповідним  бюджетним  асигнуванням,  паспорту 
бюджетної  програми  (у  разі  застосування  про-
грамно-цільового методу в бюджетному процесі);

- відповідністю взятих розпорядниками бюджет-
них коштів довгострокових зобов’язань за енерго-
сервісом, 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 
складенням фінансової і бюджетної звітності, пас-
портів  бюджетних  програм  та  звітів  про  їх  вико-
нання  (у  разі  застосування  програмно-цільового 
методу  в  бюджетному  процесі),  кошторисів  та 
інших  документів,  що  застосовуються  у  процесі 
виконання бюджету;

- станом і достовірністю бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності;

-  виконанням функцій  з  управління  об’єктами 
державної власності;

-  станом  внутрішнього  контролю  та  внутріш-
нього  аудиту  у  розпорядників  бюджетних  коштів, 
станом внутрішнього  контролю в  інших підконтр-
ольних установах;

- усуненням виявлених недоліків і порушень.
Незважаючи  на  те, що  такий  орган  урядового 

контролю, як Держаудитслужба функціонує більше 
року є необхідність удосконалення організаційної 
структури державного фінансового контролю цен-
тральних органів виконавчої влади, зокрема щодо 
створення  нових  інституцій,  суб’єктів  контролю, 
підвищення  рівня  їх  відповідальності  та  розши-
рення повноважень, що сприятиме налагодженню 
взаємовідносин  між  компонентами  системи  дер-
жавного фінансового управління. 

Зазначимо,  що  вирішення  поставлених 
завдань  залежить  від  вибору  і  реалізації форм 
та методів фінансового контролю, тому, перш за 
все  необхідно  чітко  визначити  стратегічні  пріо-
ритети  розвитку  системи  державного  фінансо-

вого  контролю,  як  мінімум,  на  короткострокову 
перспективу з урахуванням сучасних факторів, в 
яких функціонує та прагне вдосконалення наша 
держава.  При  формуванні  зазначених  пріори-
тетів  країна  повинна  виходити  із  необхідності 
забезпечення фінансової стійкості системи дер-
жавних фінансів.

Доцільним  є  наукове  обґрунтування  розмеж-
ування  контрольних  повноважень  суб’єктів  дер-
жавного  фінансового  контролю.  Досягнення 
оптимальності та ефективності у сфері розподілу 
даних  повноважень  повинні  спиратися  на  прин-
ципи відповідно, до яких центральні органи вико-
навчої влади несуть відповідальність за фінансу-
вання суспільних благ. 

Питання  посилення  дієвості  державного 
фінансового  контролю  в  країнах  із  розвиненою 
та  трансформаційною  економікою  набувають 
важливого  значення  в  умовах  підвищення  сту-
пеня  глобалізації економічних перетворень. Сві-
тові  тенденції  розвитку державного фінансового 
контролю характеризуються наступними характе-
ристиками:

-  збалансованость  фінансового  управління, 
контролю та аудиту;

- відмічається посилення рівня децентралізації 
систем  контролю  інтегрованих  в  єдину  інформа-
ційно-аналітичну базу. 

У  розвинених  країнах  одним  із  важливих 
інститутів  контролю  є  організаційно-координа-
ційні  центри  діяльності  контролюючих  органів, 
які  забезпечують  належний  рівень  економічної 
ефективності та результативності використання 
державних  ресурсів.  Відповідно  до  європей-
ських норм та вимог процес функціонування та 
взаємодії  інституційних  структур,  уповноваже-
них відповідними органами державної влади та 
місцевого  самоврядування  на  виконання функ-
цій щодо формування, розподілу та контролю за 
бюджетними ресурсами і зобов'язаннями перед-
бачає  наявність  системи  бюджетного  адміні-
стрування. 

Позитивним є те, що впродовж останніх років 
в Україні реалізовано низку заходів, спрямованих 
на удосконалення системи державного фінансо-
вого  контролю  центральних  органів  виконавчої 
влади. Водночас процеси економічних трансфор-
мацій засвідчують необхідність подальшого удо-
сконалення як формування сучасних механізмів 
державного  фінансового  контролю,  так  і  його 
інституцій. 

Спираючись  на  статистичні  та  аналітичні 
звіти  Держаудитслужби  встановлено,  що  най-
більш  поширеними  бюджетними  правопору-
шеннями  є:  визначення  недостовірних  обсягів 
бюджетних  коштів  при  плануванні  бюджетних 
показників;  порушення  порядку  або  термінів 
подання, розгляду і затвердження кошторисів та 
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інших документів, що застосовуються у процесі 
виконання  бюджету,  затвердження  у  коштори-
сах показників, не підтверджених розрахунками 
та  економічними  обґрунтуваннями;  порушення 
порядку  або  термінів  подання  і  затвердження 
паспортів бюджетних програм; порушення вста-
новлених  термінів  доведення  документів  про 
обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня або одержува-
чів  бюджетних  коштів;  нецільове  використання 
бюджетних коштів.

З метою виконання основних завдань розвитку 
системи  державного  фінансового  контролю  цен-
тральних  органів  виконавчої  влади  адаптованої 
до сучасних економічних вимог фінансового регу-
лювання,  підвищення  результативності  та  прозо-
рості використання бюджетних коштів необхідним 
є  удосконалення  механізму  оцінки  ефективності 
здійснення  органами  державної  влади  та  місце-
вого  самоврядування  своїх  повноважень,  розро-
блення  системи  моніторингу  результатів  роботи 
зазначених органів. 

Доцільним  є  підвищення  дієвості  заходів  у 
сфері фінансового аудиту,  інспекцій та перевірок 
за формуванням та виконанням державного і міс-
цевих бюджетів  на плановий  та наступні  за  пла-
новим два бюджетні періоди, організації  системи 
державних  закупівель.  Зазначене  надасть  мож-
ливість  підвищити  якісний  рівень  результативних 
показників, які характеризують ступінь досягнення 
поставленої мети  та виконання  завдань бюджет-
них програм. 

Вагомим  завданням  є  удосконалення  інсти-
туційного  середовища  і  аналітичного  інструмен-
тарію державного фінансового аудиту та  інспек-
тування,  що  спрямовано  на  взаємоузгодження 
складових  фінансової  політики  в  умовах  поси-
лення  трансформаційних  перетворень  в  еко-
номіці.  Розв’язання  проблем  у  сфері  організа-
ції  системи  державного  фінансового  контролю 
центральних органів  виконавчої  влади потребує 
зміни  підходів  до  застосування  інструментів  та 
важелів механізму державного регулювання еко-
номічних процесів. 

В  умовах  економічних  перетворень  щоденно 
посилюється  необхідність  у  забезпеченні  єдиної 
державної  політики  у  сфері  фінансового  контр-
олю,  що  сприятиме  підвищенню  рівня  ефектив-
ності  превентивних  заходів  органів  державної 
влади щодо правопорушень у сфері бюджетного, 
податкового, митного законодавства. 

На сучасному етапі розвитку системи держав-
ного  фінансового  контролю  виникла  потреба  в 
удосконалені  підходів  до  визначення  і  система-
тизації  критеріїв  та  впровадження  бальної  сис-
теми  оцінки  результатів  державного  фінансо-
вого  контролю  центральних  органів  виконавчої 
влади. Розрахунок зазначених критеріїв, надасть 

змогу об’єктивно взаємоузгоджувати форми від-
повідальності  та  заходи  впливу  за  порушення 
бюджетного законодавства.

Створення  інституційних  умов реалізації  полі-
тики  у  сфері  державного фінансового  контролю, 
виконання функцій та завдань контрольних органів 
на певному етапі економічного розвитку потребує 
формування  адаптивно-інституційної  моделі  від-
повідно до структурних змін фінансової системи. 

висновки з проведеного дослідження. 
У  результаті  проведеного  дослідження  теоре-
тичних  та  практичних  питань  функціонування 
системи державного фінансового контролю цен-
тральних  органів  виконавчої  влади  зроблені 
наступні висновки: 

1.  Фінансовий контроль в системі регулювання 
економічних  відносин  є  вагомим  інструментом 
реалізації фінансово-бюджетної політики. 

2.  Підхід розвинених зарубіжних країн є важли-
вим з позиції необхідності запровадження аудиту 
ефективності та внутрішнього контролю на основі 
управління механізмом  визначення можливостей 
виникнення непередбачуваних подій на середньо-
строковий  період.  З  метою  удосконалення  мето-
дологічної  бази  фінансового  контролю  доцільно 
використовувати  відповідний  досвід  у  частині 
оцінки  ступеня  досягнення  запланованих  цілей 
та  завдань  головних  розпорядників  бюджетних 
коштів.

3.    Важливим  є  подальший  розвиток  інститу-
ційних  засад  аудиту  ефективності  в  централь-
них органах виконавчої влади, покращення рівня 
фінансового  забезпечення  функціонування  сис-
теми внутрішнього та зовнішнього контролю, про-
ведення підвищення кваліфікації  та якісної підго-
товки  кадрів  для  органів  фінансового  контролю, 
вдосконалення моніторингу діяльності  контролю-
ючих  органів  для  оцінки  її  результатів  та  вжиття 
відповідних заходів. 
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