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орГаніЗаційні Засади  
дерЖавноГо фінансовоГо контролЮ в украЇні
ORGANIZATIONAL PRINCIPLES  
OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE

У статті розглянуто організаційні засади 
державного фінансового контролю. 
Об’єктивна необхідність державного фінан-
сового контролю як важливої сфери фінан-
сової діяльності, інструменту впливу на 
становище і розвиток усієї економічної сис-
теми держави зумовлена створенням і вико-
ристанням фондів коштів, які є фінансовими 
ресурсами держави.
ключові слова: державний фінансовий 
контроль, види державного фінансового 
контролю, зовнішній державний фінансовий 
контроль, внутрішній державний фінансо-
вий контроль, попередній контроль, поточ-
ний контроль, наступний контроль.

В статье рассмотрены организационные 
основы государственного финансового кон-
троля. Объективная необходимость госу-
дарственного контроля как важной сферы 
финансовой деятельности, инструмента 
влияния на положение и развитие всей эко-
номической системы государства обуслов-

лена созданием и использованием фондов 
денежных средств, которые являются 
финансовыми ресурсами государства.
ключевые слова: государственный финан-
совый контроль, виды государственного 
финансового контроля, внешний госу-
дарственный финансовый контроль, вну-
тренний государственный финансовый 
контроль, предварительный контроль, 
текущий контроль, последующий контроль.

The article deals with the organizational principles 
of state financial control. The objective necessity 
of state financial control as an important sphere 
of financial activity, the instrument of influence on 
the situation and development of the entire eco-
nomic system of the state is conditioned by the 
creation and use of funds that are the financial 
resources of the state.
Key words: state financial control, types of state 
financial control, external state financial control, 
internal state financial control, preliminary con-
trol, current control, subsequent control.

Постановка проблеми. Аналіз організаційно-
методологічного інструментарію державного 
фінансового контролю за використанням коштів 
місцевих бюджетів підтвердив наявність різних 
поглядів у розкритті його сутності, класифікацій-
них ознак видів, форм та методів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Висвітлено теоретичні основи державного фінан-
сового контролю у наукових працях таких вче-
них, як: В. Базилевич, М. Бариніна-Закірова, 
Н. Вітвицька, О. Гетманець, Л. Гуцаленко, В. Дерій, 
Л. Дікань, І. Іванова, В. Куйбіда, М. Коцупатрий, 
О. Ковалюк, Д. Олійник, В. Піхоцький.

Постановка завдання. Поставлена мета зумо-
вила вирішення таких основних завдань:

– проаналізувати наукові підходи до визна-
чення видів державного фінансового контролю;

– виділити основні класифікаційні ознаки дер-
жавного фінансового контролю;

– запропонувати шляхи вирішення організа-
ційно-методологічного інструментарію державного 
фінансового контролю.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Для детальнішого дослідження державного 
фінансового контролю варто зупинитися на його 
класифікації.

На нашу думку, в першу чергу необхідно чітко 
розділити державний фінансовий контроль на 
внутрішній і зовнішній.

Разом з тим у вітчизняному правовому полі 
існує невизначеність щодо трактування понять 
«зовнішній контроль» і «внутрішній контроль». 
Відповідно до базових документів Міжнародної 

організації вищих органів контролю державних 
фінансів (INTOSAI), поняття «зовнішній контроль» 
передбачає виключно діяльність вищого органу 
фінансового контролю в системі державних орга-
нів з будь-якого контролю, який є зовнішнім сто-
совно системи органів виконавчої влади, оскільки 
зазначений орган не належить до такої системи. 
Інші органи державної влади, які здійснюють 
контрольні функції, згідно із зазначеними базо-
вими документами належать до системи внутріш-
нього контролю.

І. Ю. Чумакова, Н. В. Шульга виділяють зовніш-
ній і внутрішній державний фінансовий контроль 
залежно від характеру взаємодії суб’єктів контр-
олю та їхньої діяльності на макро- і мікроекономіч-
ному рівнях [7, с. 17].

Згідно Конституції України зовнішній держав-
ний фінансовий контроль здійснюється незалеж-
ними конституційними органами у межах наданих 
їм конституційних повноважень:

– Верховною Радою України – представниць-
ким органом українського народу, покликаним 
здійснювати незалежний контроль за використан-
ням суспільних коштів;

– Президентом України і КМУ – під час реаліза-
ції наданих їм конституційних повноважень;

– Рахунковою палатою України – органом пар-
ламентського контролю, який є незалежним від 
процесу безпосереднього управління і контролю 
державними фінансовими ресурсами, що входить 
до компетенції уряду.

На жаль, і досі поширене нецільове викорис-
тання державних фінансових ресурсів, що свід-
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чить про недостатню ефективність існуючої сис-
теми фінансового контролю, зокрема, зовнішнього 
фінансового контролю, що не залежить від вико-
навчої влади і здійснюється стороннім органом, 
уповноваженим на проведення компетентних дій 
у сфері перевірки стану додержання фінансової 
дисципліни окремими учасниками фінансових від-
носин, та у проведенні якого беруть участь органи 
як загальної, так і спеціальної компетенції у сфері 
фінансових відносин.

Внутрішній державний фінансовий контроль 
здійснюється у межах виконавчої гілки державної 
влади уповноваженими органами:

– Міністерством фінансів України – головним 
органом у системі центральних органів виконавчої 
влади з формування та забезпечення реалізації 
державної політики у сфері державного фінансо-
вого контролю;

– Державною аудиторською службою Укра-
їни, Державною казначейською службою України, 
Державною фіскальною службою України, Націо-
нальним банком України, Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, Фондом дер-
жавного майна України, Радою міністрів АР Крим, 
місцевими державними адміністраціям та вико-
навчими органами відповідних рад.

І. Ващенко взагалі зазначає те, що викорис-
тання поняття «внутрішній» контроль з позиції 
наукової методології є недоцільним. Виконання 
контрольних функцій можливе лише контролю-
ючим суб’єктом, зовнішнім у відношенні до під-
контрольного, а тому більш правильним уважати 
внутрішнім контролем лише той, що функціонує 
у підконтрольного суб’єкта [2, с. 23].

На нашу думку, внутрішній фінансовий контроль 
не може бути достатньо незалежним, тому що, його 
суб’єкти включені у структуру окремої організації 
та підпорядковані її керівництву. Тоді, як зовнішній 
фінансовий контроль здійснюється контролюючим 
органом, зовнішнім відносно певного органу влади, 
відомства, організації та не входить у його струк-
туру (наприклад, перевірка фіскальною службою 
України будь-якого міністерства).

Отже, незалежним державним контролем 
є зовнішній фінансовий контроль. Оскільки вну-
трішній фінансовий контроль здійснюють, зазви-
чай, контрольні служби, підвідомчі виконавчим 
органам влади.

Василик О. Д. виділяє державний, муніципаль-
ний, громадський контроль [1, с. 58].

Мамишев А.В. зазначає, що державний фінан-
совий контроль, який здійснюється в держав-
ному секторі економіки, є внутрішнім стосовно 
уряду або галузі, але переважно зовнішнім щодо 
суб’єктів господарювання, діяльність яких контр-
олюється [6, с. 126].

Триває дискусія щодо поділу фінансового 
контролю залежно від часу його здійснення. Одна 

група авторів (Е.О. Вознесенський, В.П. Дудко, 
Л.М. Крамаровський, М.М. Ровінський, Л.А. Сав-
ченко та інші) поділяють фінансовий контроль 
за цим критерієм на попередній (превентивний), 
поточний (оперативний) та наступний (ретроспек-
тивний) і вважає їх формами контролю. Е.О. Воз-
несенський у своїй монографії контроль, залежно 
від часу вчинення контрольних дій, поділяє на 
попередній і наступний. При цьому не виділяє 
поточний контроль і вважає, що бухгалтерський 
контроль не може бути поточним, а тільки попе-
реднім. Аналогічно В.М. Мітрофанов зауважує, що 
поділ контролю на попередній, поточний і наступ-
ний виступає у вигляді форм або стадій.

Ми ж поділяємо думку другої групи авто-
рів (М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, І.К. Дрозд, 
Є.В. Калюга, В.О. Шевчук та інших), котрі вважа-
ють попередній, поточний і наступний (подаль-
ший) контроль видами державного фінансового 
контролю [8, с. 58].

Попередній контроль здійснюється на етапі 
розгляду і прийняття рішень з фінансових питань, 
перед виконанням господарських операцій з метою 
запобігання нераціональним витратам і безгос-
подарності, незаконним діям і різним втратам 
[7, с. 19]. Тобто попередній державний фінансовий 
контроль у сфері бюджетних відносин здійснюється 
на стадіях формування, розгляду та затвердження 
бюджету, у тому числі на стадії розробки та ухва-
лення законів і актів органів місцевої влади й міс-
цевого самоврядування у сфері фінансової діяль-
ності. Попередній контроль здійснюється на основі 
аналізу й розрахунків відповідних фінансових 
результатів, що сприяє забезпеченню об’єктивності 
оцінки щодо доцільності прийняття певних рішень 
у сфері фінансової діяльності, додержання фінан-
сової дисципліни тощо.

Поточний контроль здійснюється у процесі 
виконання господарських операцій і його осно-
вними завданнями є виявлення відхилень у про-
цесі виконання робіт з метою вжиття необхід-
них заходів щодо усунення негативних факторів 
і закріплення позитивного досвіду [7, с. 19]. А саме, 
поточний державний фінансовий контроль, най-
частіше, здійснюється органами казначейства 
протягом фінансового року в суворій відповідності 
до закону про бюджет на цей рік.

Наступний контроль – контроль за фінансовими 
результатами діяльності, що здійснюється після 
завершення господарських операцій [7, с. 19]. 
Метою такого контролю є перевірка правильності 
і законності проведених господарських операцій, 
виявлення порушень і зловживань, а також роз-
робка заходів щодо усунення виявлених недоліків 
і запобігання їм у майбутньому. Тому наступний 
державний фінансовий контроль проводиться на 
стадії підготовки звіту про виконання бюджету 
та його затвердженні.
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О.А. Шевчук виокремлює оперативний і так-
тичний державний фінансовий контроль [8, с. 8]. 
На нашу думку, не варто виділяти оперативний 
контроль, як четвертий вид державного фінан-
сового контролю, з огляду на час здійснення. 
Доцільніше вважати оперативний державний 
фінансовий контроль складовою поточного контр-
олю, метою якого є своєчасність реагування на 
виявлені відхилення нормативних (планових, 
бюджетних) показників від фактичних, усунення 
негативних наслідків діяльності та сприянні пози-
тивним результатам. Також і тактичний контроль 
слушно віднести до поточного державного фінан-
сового контролю, завданням якого є забезпечення 
наглядових органів, власників, інших користувачів 
звітності інформацією, необхідною для прийняття 
рішень, для усунення недоліків, коригування дій 
в процесі здійснення поточного контролю.

За сферою контролю О.А. Шевчук, виділяє 
контроль: у бюджетній, податковій, валютній, гро-
шово-кредитній, страховій сфері та на фондовому 
ринку [8, с. 8].

Розглянемо детальніше бюджетний контроль, 
який охоплює контроль за дотриманням бюджет-
ного законодавства, формування і використання 
коштів державного та місцевих бюджетів тощо.

О.П. Гетманець зазначає, що бюджетний контр-
оль – це самостійний різновид фінансового контролю, 
що здійснюється у регламентованій нормами права 
бюджетній сфері та спрямований на забезпечення 
законності, достовірності та раціональності діяль-
ності суб’єктів бюджетних правовідносин [3, с. 57].

На нашу думку, бюджетний контроль – це сис-
тема заходів, які здійснюють органи державної 
влади, місцевого самоврядування, громадськість 
за обґрунтованістю показників бюджету і звіту-
вання про їх виконання та за ефективним і цільо-
вим використанням бюджетних коштів.

Окрім того, виділяють казначейський, податко-
вий та митний контроль, які повністю або частково 
охоплюють бюджетну сферу.

Л.В. Дікань зауважує, що казначейський контр-
оль – це контроль виконання державного та місцевих 
бюджетів безпосередньо у процесі затвердження 
бюджетних призначень, розподілу та доведення 
бюджетних асигнувань, взяття бюджетних і фінан-
сових зобов’язань для отримання товарів і послуг 
та здійснення платежу з бюджетних рахунків 
з метою зменшення кількості та обсягів порушень 
бюджетного законодавства та підвищення ефек-
тивності використання коштів бюджетів усіх рівнів. 
Тобто сутність казначейського контролю полягає 
в перевірці стану державного і місцевих бюджетів 
на всіх етапах використання коштів – на етапі при-
йняття зобов’язань, перевірки та оплати; з метою 
зменшення обсягів порушень бюджетного законо-
давства та використання бюджетних коштів не за 
призначенням [4, с. 47].

Податковий контроль має всі риси фінансового 
контролю, і одночасно має специфічні риси, які 
виявляються у більш вузькій сфері спрямування. 
Згідно з Податковим кодексом України, податко-
вий контроль – це система заходів, що вживаються 
контролюючими органами з метою контролю пра-
вильності нарахування, повноти і своєчасності 
сплати податків і зборів, а також дотримання зако-
нодавства з питань регулювання обігу готівки, 
проведення розрахункових та касових операцій, 
патентування, ліцензування та іншого законодав-
ства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи. Податковий контроль у час-
тині здійснення заходів, що вживаються митними 
органами з метою перевірки правильності нараху-
вання, повноти і своєчасності сплати податків і збо-
рів, є складовою частиною митного контролю.

Митний контроль – це сукупність заходів, що 
здійснюються митними органами в межах своєї 
компетенції з метою забезпечення додержання 
норм чинного законодавства з питань митної 
справи, міжнародних догорів України, укладених 
у встановленому законом порядку [4, с. 48].

Але, на нашу думку, залежно від сфери контр-
олю використання бюджетних коштів, не доречно 
виділяти податковий і митний контроль. Оскільки 
ДФСУ є фіскальним органом і не контролює вико-
ристання державних коштів. А натомість здійснює 
контроль щодо забезпечення виконання дохідної 
частини бюджету.

Л.М. Касьяненко класифікує контроль за міс-
цем його здійснення: за місцезнаходження об’єкту 
контролю або його органів, майна, структурних 
підрозділів тощо – виїзний та невиїзний контроль, 
що здійснюється за місцем розташування конт-
ролюючого органу [5, с. 32].

Шевчук О. А. також звертає увагу на такі кла-
сифікаційні ознаки і відповідно різновиди держав-
ного фінансового контролю, як:

– регламент здійснення: обов’язковий (про-
водиться відповідно до вимог законодавства), за 
рішенням державних органів, ініціативний (здій-
снюється за рішенням керівника об’єкта держав-
ного фінансового контролю);

– суб’єкти (органів представницької влади, пре-
зидентський, органів виконавчої влади загальної 
компетенції, регуляторів фінансових ринків);

– технологія здійснення (автоматизований, 
частково автоматизований, неавтоматизований) 
[8, с. 59].

За інформаційним забезпеченням виділяють 
документальний і фактичний фінансовий конт-
роль [1, с. 347]. Під час проведення документаль-
ного контролю джерелами інформації виступають 
первинні документи, облікові регістри, фінансова 
звітність, статистична інформація, нормативна 
документація тощо. В основу фактичного контр-
олю покладено встановлення реального стану 
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аналізованого об’єкту шляхом вимірювання, зва-
жування і т. д.

Залежно від ступеня охоплення підконтроль-
ного об’єкта можна виокремити такі види фінан-
сового контролю загалом і державного, зокрема:

– комплексний – якому підлягають всі аспекти 
діяльності підконтрольного об’єкта;

– тематичний – зосереджується лише на окре-
мих аспектах діяльності;

– повний – характеризується загальним глибо-
ким вивченням фінансового боку діяльності орга-
нізації, максимально можливим застосуванням 
різних методів контролю;

– частковий – проводиться з певного пере-
ліку питань за допомогою ознайомлення на місці 
з окремими напрямками фінансової діяльності;

– суцільний – передбачає вивчення всіх пер-
винних документів і записів у формах аналітич-
ного та синтетичного обліку;

– вибірковий – передбачає перевірку або всіх 
документів певних періодів протягом року, або час-
тини документів за весь звітний період [1, с. 347].

Отже, проаналізувавши наукові підходи до 
визначення видів фінансового контролю а також 
ДФК, ми пропонуємо виділити наступні види дер-
жавного фінансового контролю за використанням 
коштів місцевих бюджетів (рисунок 1).

Також фінансовий контроль можна проводити 
безпосередньо на місці (передбачає виконання 
контрольних дій на підконтрольному об’єкті) та дис-
танційно (передбачає виконання контрольних дій 
віддалено від підконтрольного об’єкту посередни-
цтвом передачі інформації засобами зв’язку).

висновки з проведеного дослідження. Отже, 
проведений аналіз організаційно-методологічного 
інструментарію державного фінансового контролю 
за використанням коштів місцевих бюджетів підтвер-
див наявність різних поглядів в розкритті його сут-
ності, класифікаційних ознак видів, форм та мето-
дів. Основними шляхами вирішення зазначених 
проблем є застосування єдиних правил здійснення 
та узагальнення контрольних заходів; організація, 
розробка та запровадження відповідного методо-
логічного забезпечення; застосування нових видів, 
форм та методів державного фінансового контролю; 
поліпшення інформаційного забезпечення організа-
ції державного фінансового контролю.
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ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE

The article deals with the organizational principles of state financial control. The objective necessity of state 
financial control as an important sphere of financial activity, the instrument of influence on the situation and 
development of the entire economic system of the state is conditioned by the creation and use of funds that 
are the financial resources of the state.

The analysis of organizational and methodological tools of state financial control over the use of local bud-
gets has confirmed the existence of different views in disclosing its essence, classification features of types, 
forms, and methods.

The goal set has resulted in solving the following main tasks:
– to analyse scientific approaches to the definition of types of state financial control;
– to distinguish the main classification features of state financial control;
– to suggest ways of solving organizational and methodological instruments of state financial control.
For a more detailed study of public financial control, it is worthwhile to focus on its classification.
Unfortunately, the misplaced use of state financial resources is still widespread, indicating that the existing 

system of financial control, in particular, external financial control, is not sufficiently effective from the executive 
branch and is carried out by a third party authorized to carry out competent activities in the field of checking 
compliance with financial discipline individual participants in financial relations, and in which the bodies of both 
general and special competence in the field of financial relations take part.

The conducted analysis of organizational and methodological tools of state financial control over the use of 
local budgets has confirmed the existence of different views in disclosing its essence, classification features 
of types, forms, and methods.

The main ways of solving these problems are the application of common rules for the implementation and 
generalization of control measures; organization, development, and implementation of appropriate method-
ological support; application of new types, forms, and methods of state financial control; improvement of infor-
mation provision of the organization of state financial control.


