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У статті розглянуто систему державного 
фінансового контролю України. Наведено 
головні завдання Державної аудиторської 
служби України. Наведено порівняльну харак-
теристику Рахункової палати України та 
Держаудитслужби. Акцентовано увагу на 
проблемах, що заважають функціонувати 
державному фінансовому контролю як сис-
темі, зокрема наголошено, що не функціону-
ють її складники. Виокремлено види аудиту, 
що здійснюють органи Держаудитслужби 
України. Узагальнено проблеми системи 
державного фінансового контролю над 
ефективним використанням коштів місце-
вих бюджетів. 
Ключові слова: державний фінансо-
вий контроль, система, аудит, місцевий 
бюджет, Держаудитслужба України, Рахун-
кова палата України. 

В статье рассмотрена система государ-
ственного финансового контроля Украины. 
Приведены главные задачи Государствен-
ной аудиторской службы Украины. Приве-
дена сравнительная характеристика Счет-
ной палаты Украины и Госаудитслужбы. 
Акцентировано внимание на проблемах, 
мешающих работать государственному 
финансовому контролю как системе, в 

частности отмечено, что не функциони-
руют ее составляющие. Выделены виды 
аудита, которые осуществляют органы 
Госаудитслужбы Украины. Обобщены про-
блемы системы государственного финан-
сового контроля над эффективным исполь-
зованием средств местных бюджетов.
Ключевые слова: государственный финан-
совый контроль, система, аудит, местный 
бюджет, Госаудитслужба Украины, Счет-
ная палата Украины.

The article deals with the system of state financial 
control of Ukraine. The main tasks of the State 
Audit Office of Ukraine are presented. The com-
parative characteristics of the Accounting Cham-
ber of Ukraine and the State Audit Office are pre-
sented. The attention is focused on the problems 
that hinder the functioning of the state financial 
control as a system, in particular, it is emphasized 
that its components are not functioning. Types of 
an audit carried out by the bodies of the State 
Audit Office of Ukraine are identified. Problems 
of the system of state financial control over the 
effective use of funds of local budgets are gen-
eralized.
Key words: state financial control, system, audit, 
local budget, State Audit Service of Ukraine, 
Accounting Chamber of Ukraine.

Постановка проблеми. Державний фінансо-
вий контроль (далі – ДФК) є невід’ємним складни-
ком системи управління державними фінансами. 
Потреба у дієвому державному фінансовому 
контролі в Україні зумовлена необхідністю забез-
печення належного формування й ефективного 
використання фінансових ресурсів місцевих 
бюджетів та держави у цілому для реалізації її 
функцій. Від ефективності державного фінансо-
вого контролю залежить ефективність соціально-
економічного розвитку країни, окремих регіонів, а 
також господарюючих суб’єктів зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження з проблем розвитку фінан-
сового контролю в Україні здійснювали вітчизняні 
вчені, зокрема: М. Базась, С. Бардаш, Н. Виговська, 
Ю. Виходець, І. Дрозд, Є. Калюга, М. Коцупатрий, 
У. Марчук, В. Шевчук та ін. Однак проблематика 
забезпечення ефективності державного фінансо-
вого контролю є доволі об’ємною та складною і 
потребує подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розкриття проблем, що супроводжують систему 
державного фінансового контролю в Україні, та 
визначення шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Місцеві бюджети є визначальною ланкою місце-
вих фінансів, за рахунок яких відбувається фор-

мування, розподіл і використання грошових та 
інших фінансових ресурсів для забезпечення міс-
цевими органами влади покладених на них влас-
них та делегованих функцій і завдань. Рівень еко-
номічного і соціального забезпечення фінансової 
стабільності окремих територій залежить саме 
від належного виконання місцевих бюджетів, тому 
для ефективного виконання показників місцевих 
бюджетів необхідна правильна організація сис-
теми контролю над ними. 

Перманентні зміни підходів до управління еко-
номікою України зробили неминучим радикальне 
перетворення одного з найважливіших елементів 
державного управління – державного контролю. 
Наслідком таких змін стало те, що державний 
фінансовий контроль утратив ефективність, йому 
стало притаманне епізодичне безсистемне охо-
плення фінансових, у т. ч. бюджетних та податко-
вих, відносин суб’єктів національної економіки. За 
оцінками експертів, більше 50% вітчизняної еко-
номіки знаходиться «в тіні», обсяги фінансових 
порушень мають тенденцію до збільшення, від-
сутні суттєві зрушення у боротьбі з корупцією.

Сучасний стан парламентаризму, вибірковість 
та фрагментарність парламентського контролю, а 
також незавершеність процесу трансформації та 
децентралізації ДФК не дають змоги контролювати 
законність, доцільність і ефективність розподілу 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

182 Випуск 22. 2018

та використання фінансових ресурсів держави 
та суб’єктами господарювання державної форми 
власності, оперувати достовірною інформацією 
про соціально-економічний стан національної еко-
номіки для розроблення довгострокової та серед-
ньострокової стратегії її розвитку.

Державний фінансовий контроль, відповідно 
до ст. 26 Бюджетного кодексу [3], є системою 
регламентів, правил, процедур заходів, що запро-
ваджена керівником для забезпечення дотри-
мання законності та ефективності використання 
бюджетних коштів, досягнення результатів від-
повідно до встановленої мети, завдань, планів і 
вимог до діяльності бюджетної установи та її під-
відомчих установ та виключає ризики можливих 
зловживань, шахрайства, марнотратства, поми-
лок та недоліків. 

Контроль над використанням коштів держав-
ного бюджету України від імені Верховної Ради 
України здійснюється Рахунковою палатою й є 
державним зовнішнім фінансовим контролем. 

Для підвищення ефективності урядового контр-
олю, розвитку та посилення функції аудиту, підви-
щення його дієвості як інструменту уряду з метою 
попередження порушень, усунення виявлених 
порушень і недопущення їх надалі, оцінки ефек-
тивного, законного, цільового, раціонального, 
результативного використання та збереження 
державних фінансових ресурсів, необоротних та 
інших активів, досягнення економії бюджетних 
коштів у 2015 р. розпочато реформування діяль-
ності органів державного фінансового контролю 
шляхом реорганізації в Держаудитслужбу. 

Порівняльна характеристика Рахункової 
палати України та Державної аудиторської служби 
України наведена на рис. 1.

Основною метою фінансового контролю є 
забезпечення принципів законності, доцільності, 
ефективності, оптимальності управлінських дій 
починаючи з планування, формування, розподілу 
і закінчуючи використанням фінансових ресурсів 
органів місцевого самоврядування. 

З практичного погляду для ефективного прове-
дення контролю місцевих бюджетів є оптимальне 
поєднання двох форм: аудиту та інспектування. 
Здійснення контролю над виконанням місцевих 
бюджетів у зазначених формах сприяє комплек-
сній оцінці стану виконання місцевого бюджету 
як із погляду дотримання бюджетного процесу на 
всіх його стадіях у частині законності операцій із 
бюджетними коштами, так і щодо ефективності 
управління комунальним майном усіма суб'єктами 
на місцевому рівні.

Сьогодні у діяльності державних органів влади 
функція фінансового управління і контролю майже 
не реалізується та/або залишається неефектив-
ною, а отже, спричиняє нерозуміння керівниками 
цих органів ролі функції внутрішнього аудиту в 

контексті його доцільності (користі) за досягнення 
мети та цілей державного органу. На сучасному 
етапі розвитку ДФК в органах державної влади 
України функціонують окремі елементи системи 
контролю. Однак, відповідно до ст. 26 Бюджетного 
кодексу [3] та Методичних рекомендацій з органі-
зації контролю в окремих державних органах [10], 
не створено єдиної комплексної системи контр-
олю, а там, де створено, вона не функціонує як 
цілісний та якісний процес. Зокрема не функціону-
ють її складники: 

– система управління ризиками; 
– відсутня управлінська звітність; 
– система управління соціальною відповідаль-

ністю.
Згідно з проектом концепції реалізації дер-

жавної політики у сфері реформування системи 
державного контролю на період до 2020 р. [12], 
повноваження органів Держаудитслужби щодо 
здійснення державного фінансового контролю є 
одним з елементів системи управління держав-
ними фінансами, а тому базові етапи розвитку та 
модернізації діяльності органів Держаудитслужби 
мають бути вбудовані у вітчизняні реформи у 
сфері державних фінансів та державного фінан-
сового контролю, відбуватися взаємоузгоджено з 
їх кроками та результатами.

Головні завдання Державної аудиторської 
служби України наведено на рис. 2.

Розподіл функцій аудиту та інспектування здій-
снюється шляхом організаційної зміни структури 
підрозділів Держаудитслужби, зокрема шляхом 
створення відділів аудиту за відповідними галузе-
вим спрямуванням.

Нині в практиці органів Держаудитслужби 
запроваджено чотири види аудиту: 

– аудит виконання бюджетних програм; 
– аудит діяльності суб'єктів господарювання; 
– аудит виконання місцевих бюджетів; 
– аудит окремих господарських операцій. 
Кожен із зазначених видів аудиту містить 

аспекти та елементи (з методик різних видів 
аудиту), визначені в міжнародній практиці і термі-
нології, та є комбінованим аудитом, що спрямова-
ний на аналіз та оцінку законності, ефективності й 
результативності управління та використання дер-
жавних фінансів, досягнення економії й їх цільо-
вого використання органами державної влади та 
суб'єктами господарювання державного і кому-
нального секторів, правильності ведення ними 
бухгалтерського обліку, достовірності фінансової, 
бюджетної та іншої звітності, функціонування сис-
теми контролю та стану аудиту.

Тобто завдання будь-якого із зазначених ауди-
тів – не фрагментарно, а комплексно визначати 
якість управління державними фінансами у від-
повідних сферах і напрямах, усунення виявлених 
порушень, попередження і недопущення у подаль-
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Рис. 1. Порівняльна характеристика Рахункової палати України та Державної аудиторської служби України
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шому, що на міжнародному рівні є доволі позитив-
ною практикою.

Державний фінансовий аудит виконання місце-
вого бюджету слід визначити як різновид держав-
ного фінансового аудиту, що спрямований на оцінку 
дотримання вимог бюджетного законодавства на 
всіх стадіях бюджетного процесу, законності та 
ефективності використання бюджетних коштів, 
державного і комунального майна, визначення 
резервів наповнення доходами місцевих бюджетів. 
Інспектування – подальший контроль над дотри-
манням законодавства органами місцевої влади під 
час використання і розпорядження фінансовими та 
матеріальними ресурсами, формування бюджет-
них зобов'язань, ведення бухгалтерського обліку і 
складання фінансової звітності, що здійснюється 
у формі ревізій і перевірок. Відмінністю інспекту-
вання від аудиту є його фіскальна спрямованість.

Із року в рік найбільш поширеними порушен-
нями фінансово-бюджетної дисципліни в державі 
залишаються: 

– порушення вимог Бюджетного кодексу в час-
тині нецільового використання бюджетних коштів, 
взяття до сплати зобов’язань понад затверджені 
асигнування, відволікання бюджетних коштів у 
довготривалу дебіторську заборгованість; 

– зайве витрачання бюджетних коштів унаслі-
док оплати завищених обсягів та вартості викона-
них робіт і наданих послуг;

– витрачання бюджетних коштів на придбання 
меблів, обладнання, автотранспорту та інших 
матеріальних цінностей із перевищенням гранич-
них нормативів, а також на утримання автотран-
спорту понад встановлені ліміти; 

– незаконна передача державного та комуналь-
ного майна суб’єктам недержавної форми власності; 

– незастосування обов’язкових процедур дер-
жавних закупівель; 

– заниження вартості активів унаслідок 
непроведення індексацій, а також у результаті 
неоприбуткування придбаного майна та залишків 
товарно-матеріальних цінностей.

 
Рис. 2. Головні завдання Державної аудиторської служби України
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Зменшення обсягів зазначених порушень може 
бути досягнуто завдяки реалізації концепції превен-
тивного контролю на основі імплементації у процес 
контролю гіпотез про ймовірні порушення та версій 
щодо їх учинення [2]. Дана концепція спрямована 
на досягнення нової якості функціонування сис-
теми фінансового контролю на всіх рівнях, а також 
оптимізацію процесу контролю над показниками 
його тривалості та економії ресурсів на його прове-
дення, формування доказової бази для подальшого 
відшкодування завданих збитків, а також визна-
чення заходів щодо усунення виявлених порушень 
та запобігання їх появі в майбутньому.

Досягти успіху аудит зможе лише тоді, коли 
керівництво не тільки зосереджується на контроль-
ному складнику системи фінансового управління 
та контролю, а й несе повну відповідальність за 
управління наявними коштами. Цьому складнику 
ДФК – фінансовому управлінню і контролю, що 
має базуватися на запровадженні управлінської 
підзвітності, – приділялося недостатньо уваги.

Безперечно, ефективність діяльності будь-
якого контролюючого органу держави, зокрема 
органу державного фінансового контролю, зна-
чною мірою залежить від володіння необхідною 
інформацією для проведення контрольних захо-
дів. В умовах сьогодення надання такої інформа-
ції органами державної влади супроводжується 
труднощами (неякісне формування інформації) 
та затягуванням строків, визначених у відповід-
них запитах, або ненадання чи надання недо-
стовірної інформації, що призводить як до затя-
гування контрольних заходів, так і погіршення їх 
ефективності та об’єктивності через неможливість 
об’єктивно та оперативно перевірити інформацію, 
отриману під час проведення контрольного заходу 
чи одного з його елементів (зустрічна звірка, збір 
інформації тощо). Тож безпосередній доступ (у 
режимі користування) до відповідних баз даних різ-
них державних органів (Державна служба фінан-
сового моніторингу України, Державна фіскальна 
служба України, Державна реєстраційна служба 
України та ін.) або формування єдиної інформа-
ційно-аналітичної бази державного фінансового 
контролю значно поліпшить якість проведених 
ними контрольних заходів. 

На сучасному етапі система державного фінан-
сового контролю в Україні не забезпечує належ-
ного рівня фінансово-бюджетної дисципліни через 
низку проблем, які притаманні державному фінан-
совому контролю, до складу яких входять органі-
заційні, правові та методологічні, а також незабез-
печеність кадровим потенціалом.

Передусім йдеться про групу проблем організа-
ційного характеру, а саме відсутність чіткого пере-
ліку органів, на яких покладено здійснення в Україні 
державного фінансового контролю, та їх повно-
важень. Зокрема, державний фінансовий контр-

оль, як правило, пов’язують із Державною ауди-
торською службою, Рахунковою палатою України, 
Міністерством фінансів України, Державною фіс-
кальною службою України, Державною службою 
фінансового моніторингу України, Фондом дер-
жавного майна України, Національним банком 
України, Антимонопольним комітетом, службами 
внутрішнього контролю у міністерствах та інших 
центральних органах виконавчої влади тощо.

До другої групи слід віднести проблеми право-
вого характеру. Так, чинне в Україні бюджетне та 
фінансове законодавство має чимало прогалин і 
слабких місць, що призводить до поширення махі-
націй і шахрайства у сфері бюджетних коштів і дер-
жавного майна. Однією з причин таких юридичних 
колізій є недостатня участь контролюючих органів у 
процесі розроблення нових і вдосконалення наяв-
них нормативно-правових актів щодо державного 
фінансового контролю, формування, розподілу та 
використання бюджетних коштів, здійснення захо-
дів із запобігання фінансовим порушенням. 

Третя група складається з проблем методоло-
гічного характеру. Одна з них – відсутність базової 
методології проведення державного фінансового 
контролю (специфічних процесуальних норм) і 
слабкість її теоретичних і методологічних основ, 
що спричиняє масові фінансові порушення в Укра-
їні. Поряд із тим відсутність специфічних проце-
дурних стандартів здійснення державного фінан-
сового контролю призводить до безсистемності та 
хаотичності у підходах контролюючих органів до 
трактування аналогічних правопорушень і визна-
чення відповідальності за них. Окрім цього, до 
даної групи проблем слід віднести незабезпечення 
комплексності контролю, тобто відповідності попе-
реднього, поточного та подальшого контролю. За 
результатами діагностики функціонування сучас-
ної системи державного фінансового контролю в 
Україні виявлено, що сьогодні державний фінан-
совий контроль переважно здійснюється контро-
люючими органами у вигляді перевірок та ревізій, 
а попереджувально-профілактичної функції він 
практично не виконує [5]. 

Отже, враховуючи перелічені проблеми, для 
вдосконалення державного фінансового контр-
олю, підвищення рівня ефективності його здій-
снення необхідно забезпечити [11]: 

– розроблення єдиних концептуальних засад 
організації державного фінансового контролю, 
стандартизацію форм і методів контрольної діяль-
ності; 

– прийняття стандартів здійснення держав-
ного фінансового контролю для створення дієвого 
механізму протидії правопорушенням і зловжи-
ванням у сфері використання бюджетних коштів, 
державного та комунального майна; 

– удосконалення кадрового забезпечення сис-
теми державного фінансового контролю (підго-
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товка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів відповідно до нових кваліфікаційних вимог 
та методик);

– поліпшення матеріально-технічного, науко-
вого та інформаційно-аналітичного забезпечення 
функціонування системи державного фінансового 
контролю;

– посилення відповідальності керівників на всіх 
рівнях управління та чітке встановлення її меж у 
законодавстві;

– використання ризикоорієнтованого підходу 
до вибору об’єктів перевірки серед бюджетних під-
приємств, установ, організацій і підприємств, що 
використовують бюджетні фінансові ресурси або 
державне майно [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Сис-
тема державного фінансового контролю над вико-
ристанням коштів місцевих бюджетів в Україні має 
низку проблем та недоліків, які роблять її неефек-
тивною, затратною та непрозорою. Сьогодні не 
створено достатнього правового, інформаційного, 
організаційного, комунікативного, методологічного 
та кадрового забезпечення для здійснення дер-
жавного фінансового контролю. Це все негативно 
впливає на рівень довіри населення до влади, на 
розвиток фінансово-бюджетних відносин в Україні, 
гальмуючи низку трансформацій у цій сфері.
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PROBLEMS OF STATE CONTROL FOR THE EFFICIENT USE OF LOCAL BUDGETS’ FUNDS

Effective fulfilment of local budgets requires a proper organization of the control system for them. Perma-
nent changes in the approaches to managing the Ukrainian economy have inevitably led to a radical transfor-
mation of one of the most important elements of public administration – state control. The consequence of such 
changes is that state financial control has lost its effectiveness.

In accordance with Article 26 of the Budget Code, state financial control is a system of regulations, rules, 
procedures, measures introduced by the manager to ensure compliance with the lawfulness and efficiency 
of the use of budget funds, achievement of results in accordance with the set of goals, objectives, plans, and 
requirements for the activities of the budget institution and its subordinate institutions and exclude risks of pos-
sible abuse, fraud, wastefulness, mistakes, and shortcomings.

Control over the use of the state budget funds on behalf of the Verkhovna Rada of Ukraine is carried out by 
the Accounting Chamber, which provides state external financial control.

The comparative characteristics of the Accounting Chamber of Ukraine and the State Audit Office of Ukraine 
are presented in the article.

For the effective control of local budgets, there is an optimal combination of two forms – audit and inspection.
A single integrated financial control system has not been created and it does not function as a holistic and 

qualitative process. In particular, such its components do not function:
– risk management system;
– managerial reporting;
– social responsibility management system.
The functions of audit and inspection are carried out through the organizational change of the structure of 

departments of the State Audit Service, in particular, by creating line audit departments.
Currently, in the practice of the State Audit Service bodies, four types of audit have been introduced:
– audit of budget programs execution;
– audit of business entities activities;
– audit of local budgets implementation;
– audit of individual business operations.
The conclusion is made that the system of state financial control over the use of local budget funds in 

Ukraine has a number of problems and disadvantages that make it ineffective, costly, and opaque.
Three groups of problems of the state financial audit are given in the article. Ways to improve public finan-

cial control are proposed.
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