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В умовах реформування фінансових відносин поси
люється необхідність налагодження зваженої сис
теми формування та використання бюджетних ко

штів та управління державним майном для забезпечення 
сталого економічного розвитку України. Дієвим важелем 
управління бюджетним процесом у сучасних умовах є 
державний фінансовий контроль як кінцева стадія бю
джетного процесу та інструмент оптимізації використан
ня обмежених фінансових ресурсів держави для макси
мально повного виконання нею власних функцій.

Розвиток державного фінансового моніторингу в 
Україні досліджувався значною кількістю науковців. Зо
крема Н. В. Шевченко розглядала сучасний стан системи 
державного фінансового контролю, виділяла проблеми її 
організації та регулювання та формувала напрямки вдо
сконалення та подальшого розвитку [8], С. В. Осадчук 
розглядала стан державного фінансового контролю та 
напрямки стабілізації фінансовобюджетної дисциплі
ни на регіональному і місцевому рівнях [4], Т. О. Пожар 
систематизувала сутність, функції і види державного 
фінансового контролю [6], О. М. Чуль і Ю. М. Барський 
розглядали проблематику функціонування державного 
фінансового контролю на етапі економічного розвитку 
[7], О. Шевчук розглядав складові державного фінансо
вого контролю та врахування ризиків під час проведен
ня комплексного контролю за бюджетними коштами 

державних корпорацій [9], С. Ю. Алексєєва сформулювала 
теоретикометодологічні засади організації єдиної систе
ми державного фінансового контролю [1], О. О. Жукова 
розглянула сутність внутрішнього державного фінансо
вого контролю як важливу складову фінансової системи 
України [2].

Незважаючи на існування значної чисельності на
укових робіт у даній сфері, залишаються малорозгля
нутими напрямки усунення проблем функціонування 
державного фінансового контролю на державному та 
місцевому рівнях з урахуванням міжнародних принци
пів організації фінансового контролю.

На основі викладеного можна сформулювати за-
вдання дослідження, яке полягає в формуванні напрям
ків розвитку сучасної системи державного фінансового 
контролю на основі узагальнених проблем її функціону
вання як на державному, так і на регіональному рівнях.

Розвиток фінансових відносин, зростання чисель
ності платників податків і суб’єктів бюджетних видатків 
призвели до необхідності розвитку державного фінан
сового контролю як інструменту забезпечення форму
вання, розподілу, перерозподілу та використання части
ни ВВП через бюджетну сферу. 

Державний фінансовий контроль – це система здій
снення контрольних заходів, організації внутрішнього 
аудиту, інспектування з метою забезпечення оптималь
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ного управління бюджетними ресурсами та державним 
майном на основі принципів законності, ефективності, 
економічності, результативності та прозорості.

У систему органів, що забезпечують реалізацію 
державної політики у сфері фінансового контролю, вхо
дять Державна фінансова інспекція України та Рахунко
ва палата України. Державна фінансова інспекція Украї
ни є органом фінансового контролю виконавчої влади 
та підпорядковується Кабінету Міністрів України. При 
цьому основним завданням Державної фінансової ін
спекції є розробка пропозицій щодо удосконалення фі
нансового контролю, який забезпечує дана інституція.  
У той же час Рахункова палата України підпорядкову
ється Верховній Раді України і забезпечує частину функ
цій з організації контролю за своєчасним виконанням 
фінансування державних видатків. 

Об’єктами державного фінансового контролю є 
одночасно бюджетні підприємства, установи і органі
зації, підприємства що фінансуються чи частково ви
користовують у своїй діяльності бюджетні фінансові ре
сурси, а також фінансові відносини та власне бюджетні 
кошти і державне майно, які фінансуються з державного 
і/або місцевих бюджетів.

Нормативною основою державного фінансового 
контролю є базові кодекси, закони та положення й ін
струкції про діяльність бюджетних підприємств, уста
нов і організацій.

Основні тренди сучасного державного фінансово
го контролю наведено в табл. 1.

після здійснення бюджетних відносин, при цьому частка 
ревізій у складі видів контрольних заходів коливалася 
від 91.6% у 2010 р. до 95.8% у 2012 р.і, що є однією з при
чин існування значної кількості фінансових порушень. 

Незважаючи на дані тенденції, досить високими 
показниками характеризуються наявні фінан
сові порушення, зокрема зросла кількість ви

явлених фінансових порушень на 100 контрольних за
ходів з 83.1% у 2010 р. до 85.4% у 2012 р., а аналогічний 
показник проведення незаконних витрат зріс відповід
но з 79.9% у 2010 р. до 81.3% у 2012 р., що свідчить про 
розбалансованість бюджетного процесу, низьку фінан
сову культуру, існування системних порушень та мало
дієвість нормативного, інформаційного та кадрового 
забезпечення фінансових відносин в Україні. За резуль
татами конт рольних перевірок Державною фінансовою 
інспекцією визначається значна кількість направлених 
інформацій про результати ревізій, перевірок держав
них закупівель і комісійних перевірок для прийняття 
управлінських рішень, проте прийняті управлінські рі
шення, за наведеними показниками, не забезпечують 
зниження кількості та суми фінансових порушень у на
ступних бюджетних періодах.

На основі узагальнення сучасного розвитку дер
жавного фінансового контролю встановлено, що систе
ми ДФК в Україні частково враховує міжнародні прин
ципи організації та проведення фінансового контролю 
[8, с. 43].

Таблиця 1

Показники результатів заходів державного фінансового контролю в Україні в 2010 – 2012 рр.

Показник 2010 р. 2011 р. Січень – травень 2012 р.

Проведено контрольних заходів, тис. од. 15.4 13.4 4.8

 Ревізій певного комплексу або окремих питань фінансово-
господарської діяльності 14.1 12.4 4.6

Кількість підприємств, установ і організацій, охоплених ревізіями, 
перевірками державних закупівель та комісійними перевірками, тис. 14.3 12.5 4.6

Виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових  
і матеріальних ресурсів, тис. 12.8 11.6 4.1

Недоотримано фінансових ресурсів, тис. 10.0 9.1 3.0

Проведення витрат з порушенням законодавства, тис. 12.3 11.1 3.9

Кількість направлених інформацій про результати ревізій, переві-
рок державних закупівель та комісійних перевірок для прийняття 
управлінських рішень, тис.

17.4 16.3 5.0

Джерело: [5].

На основі наведеної в табл. 1 інформації узагаль
нено, що поступово спостерігається скорочення чи
сельності проведених контрольних заходів за рахунок 
впровадження принципу ризикоорієнтованого підходу 
фінансового контролю, у той же час скорочувалася кіль
кість ревізій певного комплексу або окремих питань 
фінансовогосподарської діяльності у складі проведених 
Державною фінансовою інспекцією контрольних захо
дів. На постбюджетний характер сучасного державного 
фінансового контролю в Україні вказує переважання у 
складі контрольних заходів саме ревізій, які проводяться 

Сьогодні існує ряд недоліків у системі ДФК:
 порушення принципів і норм бюджетного зако

нодавства;
 порушення в порядку та процедурі проведення 

державних закупівель;
 порушення в процедурі поділу бюджетних кош

тів маж бюджетами та фондами різних рівнів;
 неефективність управління державним майном 

у частині необ’єктивності умов його викори
стання та оренди, умов продажу земельних 
дільниць [4].
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У даний час відсутній базовий закон про держав
ний фінансовий контроль, що визначає коло об’єктів і 
суб’єктів, їх функції, завдання і повноваження при про
веденні державного фінансового контролю. При цьому 
необхідно чітко виділити коло повноважень та відпо
відальності при проведенні контрольних заходів Ра
хунковою палатою України та Державною фінансовою 
інспекцією України [3, с. 142]. Так само відсутнє гармо
нізоване законодавче визначення економічної сутності 
та контрольних процедур у системі діяльності органів 
державного сектора.

Для усунення виявлених недоліків у системі дер
жавного фінансового контролю необхідним є: 

 дотримання міжнародних принципів фінансо
вого контролю на державному та регіонально
му рівнях;

 впровадження превентивних форм державного 
фінансового контролю в роботу контролюючих 
суб’єктів; 

 організація роботи внутрішнього аудиту в бю
джетних установах та організаціях;

 використання ризикоорієнтованого підходу 
при виборі об’єктів перевірки серед бюджет
них підприємств, установ, організацій і підпри
ємств, що використовують бюджетні фінансові 
ресурси або державне майно. 

Наведені пропозиції нададуть змогу усунути сут
тєві недоліки в методиці та організації переві
рок державного фінансового контролю та спри

ятимуть максимально повному цільовому використан
ню бюджетних коштів та державного майна. 

ВИСНОВКИ
З наведеного вище можна зробити такі висновки. 
1. Державний фінансовий контроль є пріоритет

ною сферою розвитку фінансових відносин як інстру
мент забезпечення найбільш повного обсягу коштів до 
державного бюджету та їх раціонального використання 
та управління державним майном.

2. У сучасних умовах внаслідок існування недолі
ків у нормативноправовому, організаційнотехнічному, 
інформаційному та кадровому забезпеченні в системі 
державного фінансового контролю сформовано ряд 
системних проблем, що призводять до нераціонального 
управління державним майном і використання бюджет
них ресурсів. У складі видів контрольних заходів держав
ного фінансового контролю переважали ревізії певного 
комплексу або окремих питань фінансовогосподарської 
діяльності, що не забезпечує превентивний характер 
державного фінансового контролю в Україні.

3. Для вдосконалення існуючої системи державно
го фінансового контролю та подолання наявних систем
них недоліків пропонується змінити Концепцію розвит
ку державного фінансового контролю з переміщенням 
акцентів на попередній іа поточний фінансовий конт
роль, що надасть змогу управляти фінансовими ресурса
ми під час бюджетних відносин і забезпечить оптималь
ність використання обмежених бюджетних коштів.      
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