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Ягоденко І. В., Гордей О. Д. Державний фінансовий контроль в Україні: стан і напрями вдосконалення
Метою статті є розкриття економічної сутності поняття «державний фінансовий контроль», визначення й аналіз сучасного стану державно-
го фінансового контролю в Україні. У статті проаналізовано думки вчених щодо визначення понятійного апарату теми дослідження та виведе-
но теоретичне розуміння державного фінансового контролю. Досліджено питання побудови ефективної єдиної системи державного фінансово-
го контролю. Проведено аналіз норм законодавства щодо здійснення державного фінансового контролю. Враховано думки провідних науковців, 
які досліджують проблематику контролю за ефективним використанням коштів державного та місцевих бюджетів, реформування в цій галузі. 
Проаналізовано сучасний стан державного фінансового контролю в державі, окреслено низку проблем усередині системи. Окреслено характерні 
недоліки функціонування елементів системи державного контролю (відсутність єдиної концепції розвитку державного фінансового контролю, 
поглиблення повноважень контролюючих органів, наявність великої кількості нормативно-правових актів, їх застарілість і неузгодженість), 
підкреслено неприпустимість дублювання функцій контролю. Визначено роль державного аудиту у формуванні успішного державного фінансово-
го контролю в країні. Проаналізовано ризики, які впливають на формування державного фінансового контролю. Зроблено висновок, що система 
державного фінансового контролю в Україні не має достатнього правового, інформаційного, організаційного, комунікативного, інституційного 
та методологічного забезпечення, які відповідали б сучасним викликам економіки нашої держави. Вирішення проблем організації та функціону-
вання державного фінансового контролю можливе шляхом системного вдосконалення діяльності органів фінансового контролю, підвищення 
рівня проведення аудиту та постійного вдосконалення системи менеджменту всередині організацій контролюючих органів.
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Yahodenko I. V., Hordei O. D. The State-based Financial Control in Ukraine: Status and Directions for Improvement
The article is aimed at disclosing the economic essence of the concept of «the State-based financial control», defining and analyzing the current status of the 
State-based financial control in Ukraine. The article analyzes the opinions of scholars on the definition of the conceptual apparatus of the research topic and 
derives a theoretical understanding of the State-based financial control. The issue of building an effective unified system of the State-based financial control is 
researched. The analysis of legislation norms on the implementation of the State-based financial control is carried out. The opinions of leading scholars who 
study the problems of control over the effective use of both the State and the local budgets together with reforms in this area are taken into account. The current 
status of the State-based financial control in the country is analyzed, a number of problems within the system are outlined. The characteristic shortcomings of 
functioning of the elements of the State-based control system are outlined (absence of a unified concept for the development of the State-based financial con-
trol, deepening of the powers of regulatory authorities, presence of a large number of normative legal acts, their outdatedness and inconsistency), the inadmis-
sibility of duplication of control functions is emphasized. The role of the State-based audit in the formation of the successful State-based financial control in the 
country is determined. The risks that influence the formation of the State-based financial control are analyzed. It is concluded that the system of the State-based 
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financial control in Ukraine does not have sufficient legal, informational, organizational, communicative, institutional and methodological provision that would 
meet the modern challenges of the country’s economy. Solving the problems of organization and functioning of the State-based financial control is possible by 
systematically improving the activities of financial control bodies, increasing the level of audit and continuous improvement of the management system within 
the organizations of regulatory authorities.
Keywords: the State-based financial control, unified system of the State-based financial control, normative legal basis, quality management system, the State-
based audit, risks.
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Будь-яка держава не може повною мірою ре-
алізувати свою політику, не маючи в розпо-
рядженні відповідних фінансових ресурсів, за 

рухом яких повинен здійснюватися контроль. Скла-
довою частиною контролю будь-якої держави є фі-
нансовий контроль, який забезпечує своєчасність і 
точність фінансового планування, наповнення дохід-
ної частини бюджетів, розподіл, перерозподіл коштів 
і їх законне, ефективне, цільове використання. 

У сучасних реаліях проблеми державного фі-
нансового контролю здебільшого пов’язані із загаль-
ними проблемами управлінської діяльності. У рамках 
соціального управління державний контроль реалізу-
ється у формі моніторингу діяльності підконтроль-
ного об’єкта, та має узгоджуватися з наказами (нор-
мативними актами); його загальна мета – виявити 
результати регуляторного впливу суб’єкта на об’єкт, 
визначити відхилення від основних контрольних по-
казників та надати їх оцінку. У державно-адміністра-
тивно-правовому розумінні контроль розглядається, 
з одного боку, як специфічна суспільно-правова фор-
ма діяльності державних органів, а з іншого – як ор-
ганізаційно-правовий спосіб забезпечення ефектив-
ного використання ресурсів [7].

На сьогоднішній день контрольну діяльність в 
Україні експерти, в тому числі міжнародні, оцінюють 
як малоефективну. Передусім це пояснюється зна-
чним рівнем правопорушень, що вчиняються у сфері 
публічних фінансів, малоефективним попереджен-
ням, оперативне виявлення яких можливе завдяки 
координованості дій органів, які наділені контроль-
ними повноваженнями. Звісно, на ці показники впли-
ває фактичний стан війни, в якому перебуває Україна, 
але не менш важливим чинником є саме політична 
складова, спроможність і ефективність управління.

Нині система державного фінансового контр-
олю є двигуном якісних змін у всій економіці країни 
в цілому, що сприяє безпеці застосувань державних 
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, 
правильності визначення потреб у бюджетних ко-
штах і зобов’язаннях, дієвому використанню коштів 
і майна [1]. Водночас у сучасних умовах економічно-

го розвитку України завдання системи фінансового 
контролю мають визначатися з урахуванням потреб 
соціально-економічного розвитку країни. Відповід-
но, в сучасних умовах завдання фінансового контр-
олю стає виявленням внутрішніх резервів держави, 
які можуть брати участь у розв’язанні кризових явищ 
в економіці та соціальній сфері. Державна статистика 
показує, що контролюючі органи працюють над ви-
рішенням цього питання.

Уся ситуація вказує на необхідність координа-
ції фінансового контролю, що передбачає узгодження 
функцій усіх контролюючих суб’єктів і концентрацію 
їх зусиль на пріоритетних напрямах контролю, впро-
вадження передового вітчизняного та зарубіжного 
досвіду, оперативний обмін інформацією між ними 
[2, c. 25].

Сучасний курс держави в системі державного 
управління пов’язаний з необхідністю підви-
щення ролі державного фінансового контро-

лю. Проте тут існує ряд перешкод. Одним із них є від-
сутність відповідної нормативно-правової та методо-
логічної бази державного фінансового контролю. 

Так, проєкт Закону України «Про основні засади 
діяльності органів державного фінансового контро-
лю» [6] не визначає поняття «зовнішній», «внутріш-
ній» державний фінансовий контроль і окреслює 
лише діяльність центрального органу виконавчої вла-
ди, уповноваженого Президентом України на реаліза-
цію державної політики у сфері державного фінансо-
вого контролю, яким є Міністерство фінансів України 
в особі Державної аудиторської служби України. 

Так, уже з такого трактування постає проблема 
чіткості використовуваного в теорії та практиці по-
нятійного апарату, що призводить до певного нерозу-
міння та двозначності. Ми говоримо про змішування 
таких понять, як «державний фінансовий контроль», 
«зовнішній державний фінансовий контроль», «вну-
трішній державний фінансовий контроль». Останнім 
часом ситуація погіршується ще й впровадження но-
вого поняття – «державний аудит», яке запозичене із 
зарубіжного досвіду. 
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Пропонуємо розглянути проблему розмежуван-
ня зазначених понять, акцентуючи при цьому увагу 
на виділенні сутнісних характеристик державного 
контролю. Найбільш загальним серед названих є по-
няття «державного фінансового контролю», під яким 
розуміється діяльність органів державної влади щодо 
забезпечення законності та фінансової дисципліни 
й інформування громадськості у сфері управління 
державними фінансовими ресурсами та фінансово-
господарською діяльністю суб’єктів господарюван-
ня. Цієї думки у своїх дослідженнях дотримується  
Є. Романів [2]. На думку Н. Виговської та О. Стеблян-
ко, державний фінансовий контроль – це інститут 
суспільного (державного) сектора, що забезпечує 
контроль за процесом формування та використання 
державних (включаючи муніципальні) фінансових і 
матеріальних коштів, здійснює аналіз ефективності 
використання державних ресурсів усіх видів, здатний 
законними шляхами захищати фінансові інтереси 
держави та його громадян, стимулювати ефектив-
ніше використання державних і муніципальних ко-
штів [3]. І. Філон вважає, що державний фінансовий 
контроль за своєю сутністю є системою економічних 
відносин, спрямованих на забезпечення законності, 
ефективності, економічної доцільності формування, 
розподілу та використання фінансових ресурсів дер-
жави та суб’єктів місцевого самоврядування з метою 
ефективного соціально-економічного розвитку краї-
ни та окремих регіонів [4].

Таким чином, державний фінансовий конт роль 
є однією з функцій управління, що представляє сис-
тему спостереження та перевірки функціонування 
керованого об’єкта для оцінки обґрунтованості й 
ефективності прийнятих фінансово-управлінських 
рішень, виявлення можливих відхилень з метою при-
йняття коригувальних заходів. 

Отже, державний фінансовий контроль здій-
снюється у двох формах – внутрішній і зо-
внішній. Однак не всі дослідники згодні з 

такою концепцією. Так, у науковій доктрині існує 
підхід, згідно з яким методологічно неприпустимо 
об’єднувати під єдиним найменуванням державно-
го фінансового контролю явища, що відрізняються 
за своїми об’єктами, суб’єктами та результатами. 
Це пояснюється тим, що автори по-різному підхо-
дять до класифікації форм державного фінансового 
контролю [5].

Якщо в основу цієї класифікації закладати ха-
рактер зв’язку контролю та контрольованих суб’єктів 
господарювання, то до внутрішнього контролю нале-
жить перевірка, що здійснюється відомчим органом 
контролю, підрозділом, спеціально створеним у са-
мій структурі того чи іншого органу державної вла-
ди або іншої державної організації. Зокрема, служби 
внутрішнього державного контролю створюються 
всередині окремих відомств і організацій, у той час, 

як зовнішні контрольні служби не є частиною органі-
заційної структури установ, що перевіряються. 

«Внутрішній» у даному випадку означає вну-
трішньосистемний контроль, тобто знаходиться 
всередині структури виконавчої влади, у той час, як 
зовнішній контроль не входить в неї та є зовнішнім 
по відношенню до контрольованих виконавчим орга-
нам інститутом, не пов’язаним з ними і, як наслідок, 
незалежним. Цей зовнішній державний фінансовий 
контроль і прийнято останнім часом називати «дер-
жавним аудитом». 

Державний аудит в економічно розвиненій де-
мократичній державі відіграє важливу роль. Демо-
кратія як форма правління передбачає контроль з 
боку суспільства (як методами прямої демократії, 
так і опосередковано за допомогою обраних народом 
представників) не тільки за прийняттям рішень, а й за 
їх виконанням. Зовнішній фінансовий контроль трак-
тується різними дослідниками як державний контр-
оль: за діяльністю виконавчої влади у сфері розпо-
рядження державними фінансами та власністю, що 
здійснюється органами, незалежними від неї, фор-
мується представницькою (законодавчою) гілкою 
влади; відносно якогось відомства, що здійснюється 
начебто «ззовні» державними та недержавними орга-
нами фінансового контролю; здійснюваний лише не-
державними органами [4, c. 213]. 

Таким чином, державний фінансовий конт
роль – це система контрольно-аналітичних 
і експертних дій органів зовнішнього та вну-

трішнього державного фінансового контролю за 
суб’єктами державного сектора з метою забезпечен-
ня законності, попередження порушень фінансової 
дисципліни, економічної ефективності при форму-
ванні, розподілі та використанні державних фінансо-
вих ресурсів і органів місцевого самоврядування. 

При цьому органи державного фінансового на-
гляду є підконтрольними органам державного фінан-
сового контролю, а органи внутрішнього державного 
фінансового контролю – органам зовнішнього дер-
жавного фінансового контролю в частині законності й 
ефективності використання ними державних коштів. 

Виходячи з цього, державний фінансовий 
контроль пропонуємо розділяти на зовнішній і вну-
трішній. Зовнішній державний фінансовий контроль 
є системою контрольних заходів, спрямованих на пе-
ревірку функціонування внутрішнього фінансового 
контролю, незалежний від процесу безпосередньо-
го управління державними фінансовими ресурсами. 
Зовнішній державний аудит входить до системи зо-
внішнього фінансового контролю за суб’єктами здій-
снення на рівні публічності (громадський контроль). 

Відповідно, зовнішній державний аудит – си-
стема зовнішнього, незалежного публічного аудиту 
діяльності органів державної влади з управління гро-
мадськими ресурсами (фінансовими, матеріальними, 
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інтелектуальними) – є одним із сучасних інститутів 
соціального контролю, який виникає в умовах по-
ширення ідей гуманізму та свободи як інституційний 
відгук на зміну уявлень людей про ієрархію взаємин 
між державою, суспільством і людиною [8].

Аналізуючи сучасний стан державного фінан-
сового контролю, не можна оминути увагою й 
те, що на сьогоднішній день в Україні учасни-

ки фінансових відносин все частіше допускають по-
рушення, які негативно впливають на стан державних 
фінансів. До таких порушень пропонуємо віднести: 

 нецільове використання бюджетних коштів; 
 ухилення від сплати податків, неподання фі-

нансової звітності; 
 знищення документації. 

Усі ці причини можна об’єднати за ознакою 
людського фактора.

Як зауважує Н. Собкова, людський фактор – це 
сукупність основних соціальних якостей людини, які 
склалися історично. До людських факторів належать: 
норми поведінки, моральні принципи, характер тру-
дових і соціальних навичок [5]. Людський фактор у 
системі державного фінансування – це сукупність 
усіх якостей суб’єктів у сфері державного фінансово-
го контролю, сформованих у процесі діяльності під 
впливом різних чинників і спрямованих на належний 
рівень управління бюджетними коштами на держав-
ному рівні. Вплив людського фактора на державний 
фінансовий контроль можна реалізовувати через на-
лежну атестацію працівників, оцінку їх здібностей і 
потенціалу, створити методи стимулювання праці [5]. 

Запровадження системи управління якістю в 
діяльності контролюючих органів дозволить забез-
печити результативність і дієвість контрольного про-
цесу, отримувати правдиві висновки за результатами 
контрольних заходів та поступово вдосконалювати 
контрольно-ревізійну роботу.

З метою підвищення якості контрольних захо-
дів потрібно зважати на можливі ризики, які зазвичай 
виникають під час здійснення фінансового контролю. 
Так, для дійсно ефективного управління ризиками 
необхідно вміло компонувати різні методи та засто-
совувати їх у повсякденному житті. Головною умовою 
є те, щоб система контролю була доволі прозорою, 
практичною та простою. Управління ризиками – це 
свого роду безперервний цикл, що включає в себе ви-
значення ризиків, їх аналіз та оцінку пріоритетності. 
Так, на нашу думку, до ризиків, що можуть виникнути 
під час проведення фінансового контролю, слід відне-
сти: низьку якість роботи суб’єктів функцій держави; 
недотримання чинного законодавства; імовірність 
винесення неправдивого аудиторського висновку. 

Отже, для мінімізації впливу людського факто-
ра в системі державного фінансового контролю необ-
хідно запровадити такі заходи: 

 впровадження системи управління якістю – 
тобто призначити відповідальну особу, яка 
буде контролювати та проводити певну про-
фесійну підготовку аудиторів; 

 вдосконалення профільного нормативно-
правового законодавства; 

 запровадження планування контрольних за-
ходів за принципом оцінки ризиків.

Так, згідно з нашими переконаннями, економіка 
повинна стати більш відкритою, соціально спрямова-
ною, а для держави мають бути пріоритетними гро-
мадські інтереси. Реформування системи державного 
управління тягне за собою реформування всіх інститу-
тів. Одним із пріоритетних напрямів на сьогоднішній 
день є вдосконалення системи контролю. Необхідність 
у цьому обумовлена вимогами часу та суспільства. 

Державний аудит виступає як частина систе-
ми громадського контролю, його пріоритетними за-
вданнями є знаходження правопорушень і надання 
суспільству достовірної, правдивої, повної інформації 
про управління державними ресурсами. Виходячи з 
цього, доходимо висновку, що державний аудит пови-
нен ґрунтуватися на таких критеріях: законності, ре-
зультативності, ефективності, економічності, цільо-
вого призначення управління суспільними ресурсами. 

Для вдосконалення інституту державного ауди-
ту орган контролю повинен відповідати таким вимо-
гам: бути визнаним міжнародними організаціями; по-
вноваження контрольного органу мають бути розши-
рені; наявність адміністративної, фінансової незалеж-
ності стане гарантом його більш ефективної діяльнос-
ті. Адже застосування застарілих форм фінансового 
контролю не дозволяє сьогодні ефективно впливати 
на процеси, які відбуваються в економіці, що призво-
дить до зниження контролю з боку держави.

Слід зазначити, що для підвищення ефектив-
ності державного аудиту необхідно знизити 
собівартість проведення державного аудиту 

та підвищити результативність якості роботи аудито-
рів. Ґрунтуючись на досвіді західних країн, потрібно 
відзначити, що державний аудит носить профілак-
тичний характер, тобто він має привести до змен-
шення кількості економічних правопорушень, тим 
самим забезпечивши зниження тягаря на державний 
бюджет [7].

Крім того, з метою розвитку державного вну-
трішнього фінансового контролю варто передбачити 
також упровадження централізованого та децентра-
лізованого інспектування. У цілому, потреба в ін-
спектуванні на сьогодні в Україні є виправданою та 
зумовлена надзвичайно низьким рівнем фінансової 
дисципліни в бюджетній сфері, відсутністю систем-
ного контролю та аудиту. 

Основними напрямками вдосконалення меха-
нізму державного управління у сфері державного фі-
нансового контролю є такі:



340

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ф
ІН

АН
СИ

, Г
РО

Ш
О

ВИ
Й

 О
БІ

Г 
І К

РЕ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2021
www.business-inform.net

 створення єдиного правового поля та законо-
давче закріплення за його суб’єктами відпо-
відних функцій; 

 формування нових процедур державного фі-
нансового контролю; запровадження єдиної 
інформаційної бази державного аудиту;

 удосконалення кадрового забезпечення; 
 поліпшення матеріально-технічного забезпе-

чення функціонування системи державного 
фінансового контролю;

 впровадження громадського контролю;
 встановлення обов’язкового періодичного ау-

диту;
 узгодження положень чинних законів з нор-

мативно-правовими актами.
Використання запропонованих теоретичних 

підходів до оцінки ефективності державного фінан-
сового контролю дозволить підвищити відповідаль-
ність за результативність контролю та підвищити 
рівень ефективності діяльності Державної аудитор-
ської служби й інших контролюючих органів, які 
здійснюють державний фінансовий контроль.

ВИСНОВКИ
Отже, система державного фінансового конт-

ролю в Україні не має достатнього правового, ін-
формаційного, організаційного, комунікативного, 
інституційного та методологічного забезпечення, які 
відповідали би сучасним викликам економіки нашої 
держави. Вирішення проблем організації та функціо-
нування державного фінансового контролю можливе 
шляхом системного вдосконалення діяльності органів 
фінансового контролю, підвищення рівня проведення 
аудиту та постійного вдосконалення системи менедж-
менту всередині організацій контролюючих органів.

Розглядаючи проблеми розвитку системи дер-
жавного фінансового контролю, слід звернути увагу 
на той факт, що в цій сфері є низка проблемних мо-
ментів, які вимагають, на наш погляд, удосконалення. 
Простий аналіз ситуації, що склалась у сфері держав-
ного фінансового контролю, дає можливість конста-
тувати, що недоліками є: відсутність єдиної концепції 
розвитку державного фінансового контролю; погли-
блення повноважень контролюючих органів; наяв-
ність великої кількості нормативно-правових актів, 
їх застарілість і неузгодженість, про що заявляють 
навіть самі контролюючи органи [8]. 

Термінове вирішення зазначених недоліків зу-
мовить підвищення результативності державного фі-
нансового контролю, посилить довіру суспільства до 
контролюючих органів, зумовить процес дотримання 
законодавчих норм.                   
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