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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах все більшого 

значення набуває зовнішній державний фінансовий контроль як інструмент 

суспільного контролю за діяльністю держави, в першу чергу, за її 

відповідністю інтересам суспільства. Зовнішній державний фінансовий 

контроль має вплив на усі ланки державних фінансів, а бюджетна система, як 

найважливіша з них є головним предметом такого контролю. Дієвість 

бюджетної системи визначається багатьма чинниками – злагодженістю 

роботи державних органів, економічною ситуацією, якістю наданих робіт та 

послуг, правильністю, законністю та ефективністю використання державних 

фінансових ресурсів тощо, та може бути значно зменшена порушеннями та 

недосконалостями бюджетної системи, значним рівнем корупції, тінізації 

економіки та іншими негативними факторами. Проте найпершою необхідною 

умовою ефективності бюджетної системи є державне бюджетування, адже 

від того, наскільки правильно з огляду на сучасні потреби суспільства та 

економіки країни були обрані основні напрями витрачання державного 

бюджету, наскільки повно були охоплені усі можливі джерела доходів, 

коректно та правильно складені паспорти бюджетних програм та оперативно 

і раціонально прийняті рішення щодо зміни цих показників у процесі 

виконання бюджету, залежить кінцевий результат.  

Оцінити ефективність державного бюджетування об’єктивно, 

ґрунтуючись на глибокому аналізі усіх процесів в бюджетній сфері, можна 

лише засобами незалежного, тобто, зовнішнього державного фінансового 

контролю. Тому, виявляючи порушення та причинно-наслідкові зв’язки 

рішень, прийнятих у процесі бюджетування, з досягненням цілей бюджетної 

політики, він виступає одним з головних інструментів підвищення 

ефективності бюджетування держави. Потенціал зовнішнього державного 

фінансового контролю в Україні не використовується у повній мірі, у тому 
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числі, важелі впливу на державне бюджетування, які випливають із сучасної 

ролі вищих органів фінансового контролю, тому постає необхідність 

розробки механізму застосування засобів такого контролю для підвищення 

ефективності бюджетування в Україні. 

Фундаментальні основи реалізації контрольної функції держави 

закладено в наукових працях таких зарубіжних дослідників, як: Р. Адамс, 

А. Аренс, Є. Аткінсон, Дж Бейлі, Ш. Бланкарт, Дж. Бюкенен, Дж. Ваттс,  

Р. Зоді, Д. Ірвін, Дж. Робертсон, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, Д. Хан та ін.  

Досліджувана тематика також знайшла відображення у наукових 

працях вітчизняних науковців, серед яких, зокрема: В. Д. Базилевич, 

О. І. Барановський, І. В. Басанцов, М. Т. Білуха, Т. М. Боголіб, 

Ф. Ф. Бутинець, О. Д. Василик, Н. Г. Виговська, Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, 

М. М. Єрмошенко, Т. Т. Ковальчук, М. В. Корнєєв, В. І. Кравченко,  

І. О. Лютий, Ю. І. Осадчий, К. В. Павлюк, Ю. В. Пасічник, В. К. Симоненко, 

І. Б. Стефанюк, С. І. Юрій та ін.    

Різними аспектами проблем державного фінансового контролю 

займалися вітчизняні фахівці З. С. Варналій, В. К. Дрозд, М. М. Каленський, 

В. Г. Мельничук, В. І. Мунтіян, В. М. Федосов, Є. А. Фещенко та інші. 

Попри значні здобутки зарубіжної та вітчизняної наукової думки у 

сфері контролю, бюджетування у контексті державних фінансів довгий час 

залишались поза увагою науковців проблеми визначення ролі і значення 

зовнішнього державного фінансового контролю у підвищенні ефективності 

державного бюджетування, це зумовило необхідність дослідження такого 

впливу та розробки механізмів підвищення ефективності бюджетування 

України засобами зовнішнього державного фінансового контролю. 

Зв’язок робот з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі фінансів економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

комплексної науково-дослідної держбюджетної теми цього факультету 

«Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 
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розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

№11БФ040-01), в межах якого автором досліджено зв'язок між зовнішнім 

державним фінансовим контролем та фінансовим механізмом в Україні, 

проаналізовано особливості його функціонування на сучасному етапі 

розвитку і виокремлено проблеми та шлях їх розв’язання, що  направлено на 

підвищення ефективності фінансового механізму України.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

теоретичних засад та обґрунтування пропозицій щодо застосування 

інструментів зовнішнього державного фінансового контролю в Україні для 

підвищення ефективності державного бюджетування з урахуванням кращого 

світового досвіду, сучасних тенденцій та вимог міжнародних стандартів. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність виконання 

наступних завдань: 

- розкрити сутність зовнішнього державного фінансового контролю та 

виробити єдиний підхід до його класифікації та трактування основних 

категорій у сфері контролю;  

- визначити роль вищих органів фінансового контролю у сучасних 

умовах функціонування державних фінансів з урахуванням особливостей їх 

моделей; 

- виявити сутність та особливості державного бюджетування як 

предмету зовнішнього державного фінансового контролю, виділити його 

складові та етапи; 

- систематизувати світовий досвід здійснення зовнішнього державного 

фінансового контролю та виділити аспекти, які можуть бути впроваджені у 

національну систему контролю; 

- розробити систематизований підхід до оцінки ефективності 

зовнішнього державного фінансового контролю та визначити ефективність 

такого контролю в Україні; 

- виявити та оцінити вплив діяльності Рахункової палати України на 

ефективність державного бюджетування; 
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- визначити основні шляхи підвищення ефективності зовнішнього 

державного фінансового контролю в Україні; 

- розробити основні напрями підвищення ефективності бюджетування 

України засобами зовнішнього державного фінансового контролю. 

Об’єктом дослідження є сукупність фінансово-економічних відносин у 

процесі зовнішнього державного фінансового контролю. 

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти 

зовнішнього державного фінансового контролю у підвищенні ефективності 

бюджетування України. 

Методи дослідження. Методологічну  базу  дисертації склали: 

діалектичний метод наукового пізнання і системний підхід до вивчення 

економічних та  соціальних  явищ;  фундаментальні  положення економічної 

теорії, теорії  фінансів, контролю та аудиту, інституціональної  теорії, а 

також сучасні концепції бюджетного менеджменту, державного управління 

орієнтованого на результат. 

Для виконання поставлених завдань використовувались методи 

логічного узагальнення (при  досліджені сутності та типологізації 

зовнішнього державного фінансового контролю та його категоріального  

апарату);  системно-структурний  аналіз  (при виявленні особливостей 

державного бюджетування як предмету зовнішнього державного фінансового 

контролю); порівняльний аналіз (при узагальненні світового досвіду 

здійснення зовнішнього державного фінансового контролю); історико-

логічний метод та метод ретроспективного аналізу (при дослідженні еволюції 

зовнішнього державного фінансового контролю в Україні та визначення 

основних тенденцій його подальшого розвитку); метод експертних  оцінок та 

метод трансполяції трендів (при  оцінці ефективності зовнішнього 

державного фінансового контролю в Україні);  факторний аналіз (при 

дослідженні впливу Рахункової палати України на державне бюджетування) 

тощо. 
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Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти 

України з питань регулювання бюджетного процесу, організації державного 

фінансового контролю, зокрема зовнішнього, застосування програмно-

цільового методу бюджетування, а також міжнародні нормативно-правові 

акти та стандарти у сфері контролю; аналітичні та статистичні матеріали 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати  

України, Державної фінансової інспекції України та Державної служби 

статистики України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці та 

теоретико-методологічному і практичному обґрунтуванні механізмів впливу 

зовнішнього державного фінансового контролю на ефективність державного 

бюджетування. Основними теоретичними та практичними результатами, які 

складають наукову новизну дослідження є наступні: 

вперше: 

- визначено теоретичні та практичні засади використання засобів 

зовнішнього державного фінансового контролю для підвищення 

ефективності бюджетування держави, які передбачають формування дієвої 

системи такого контролю та здійснення безперервного впливу вищого органу 

фінансового контролю на усі аспекти державного бюджетування на кожному 

етапі бюджетного процесу, відповідно до чого запропоновано конкретні 

контрольно-ревізійні та експертно-аналітичні заходи зовнішнього 

державного фінансового контролю; 

удосконалено: 

- теоретичний підхід до визначення зовнішнього державного 

фінансового контролю, який на противагу традиційному, враховує 

особливості, які притаманні цьому процесу на сучасному етапі розвитку 

суспільства, за яким зовнішній державний фінансовий контроль 

розглядається як система фінансово-економічних відносин між вищими 

органами фінансового контролю та власниками чи розпорядниками 

державних фінансових ресурсів та майна, з приводу їх формування, 
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розподілу, перерозподілу та використання з метою перевірки їх відповідності 

суспільним інтересам, підвищення ефективності цих процесів, що передбачає 

виявлення та визначення причин відхилень та усунення їх у майбутньому; 

- наукові засади щодо визначення ролі вищих органів фінансового 

контролю у фінансовій системі, які вони набувають у сучасному світі 

внаслідок трансформування принципів та цілей зовнішнього державного 

фінансового контролю, а саме роль системи державного контролю як 

інструмента сприяння управлінню, орієнтованого на результат; забезпечення 

бюджетної безпеки; досягнення сталого розвитку економіки; підвищення 

прозорості фінансової системи; подолання наслідків економічних криз; 

боротьби з корупцією у бюджетній сфері тощо; 

- визначення поняття «державного бюджетування» як процесу 

планування, складання, коригування, балансування доходів та видатків 

державного бюджету відповідно до цілей бюджетної політики, фінансових 

можливостей держави, економічних умов та потреб суспільства на певному 

етапі соціально-економічного розвитку та основних складових бюджетування 

держави, які є предметом зовнішнього державного фінансового контролю; 

набули подальшого розвитку: 

- класифікація видів державного фінансового контролю, узгодження 

різних підходів до виділення його форм та видів, зокрема, обґрунтовано, що 

розподілення контролю за ознакою часу та відношенням контрольної 

організації до підконтрольної варто розглядати як види, а не форми 

контролю;  

- науково-методичний підхід до оцінювання ефективності системи 

зовнішнього державного фінансового контролю, який дозволяє оцінити 

систему в цілому та виявити існуючі проблеми, на відміну від традиційних 

підходів враховує зовнішні умови функціонування органу фінансового 

контролю, динаміку основних показників, а не їх абсолютні значення, 

передбачає не тільки кількісну, а і якісну оцінку, яка проводиться за трьома 

блоками критеріїв, що характеризують інституційно-правове середовище, в 
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якому функціонує орган контролю, внутрішні умови та характеристику 

контрольно-ревізійної та експертно-аналітичної діяльності, результативність 

контролю тощо; 

- теоретичні підходи щодо розмежування понять «бюджетування 

держави» і «бюджетний процес», які полягають утому, що бюджетний 

процес відображає перебіг процесів складання, прийняття, виконання та 

звітування про виконання бюджету у рамках бюджетного періоду, а 

державне бюджетування – це сукупність заходів щодо визначення обсягів 

доходів та видатків бюджету, які відбуваються на кожному з етапів 

бюджетного процесу і є комплексним, безперервним процесом; 

- засади формування ефективної системи зовнішнього державного 

фінансового контролю, що полягають у забезпеченні незалежності вищого 

органу фінансового контролю, широкого кола повноважень, ефективної 

координації та комунікації з іншими органами державного управління та 

високого рівня транспарентності та гласності. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертації 

мають прикладне значення для вирішення проблем недостатньої 

ефективності зовнішнього державного фінансового контролю та державного 

бюджетування. 

Науково-методичні матеріали та конкретні пропозиції були 

використані Державною службою фінансового моніторингу України при 

підготовці проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

(прийнятий як Закон 14. 09. 2014 № 1702 – VII), (Довідка № 4467/0310-05 від 

4 грудня 2014 року).  

Висновки оцінки впливу зовнішнього державного фінансового 

контролю на діяльність державних фінансових корпорацій та рекомендації 

щодо вдосконалення такого контролю та можливості імплементації у 

національну систему кращого досвіду зарубіжних країн у цій сфері були 
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використані Державною навчально-науковою установою «Академія 

фінансового управління» при виконанні науково-дослідної роботи 

«Забезпечення стійкості державних фінансів та розширення фіскального 

простору економічних реформ. Фінанси державних корпорацій та їх вплив на 

стійкість державних фінансів», № ДР 0112U003354, (Довідка № 77021-

05/1038 від 17 грудня 2014 року). 

Теоретичні висновки та практичні пропозиції щодо використання 

зовнішнього державного фінансового контролю як інструмента підвищення 

ефективності бюджетування держави були використанні при підготовці 

аналітичних матеріалів та розробці науково-практичних рекомендацій у ході 

проведення науково-дослідної роботи «Методологія, організація та 

інформаційне забезпечення проведення горизонтального моніторингу 

великих платників податку» (державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 

0110U000807), яка виконувалася Науково-дослідним центром з проблем 

оподаткування у 2012-2013 роках на замовлення Департаменту 

прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України від 19.12.2011 року 

(Акт про впровадження у наукову діяльність від 29 грудня 2014 року №130). 

Результати наукового дослідження впроваджені у навчальний процес і 

використовувались при розробці та проведенні лекцій і практичних занять 

для студентів економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка спеціальності «Фінанси» при викладанні 

курсу «Державний фінансовий контроль» (Довідка про впровадження 

результатів дисертації у навчальний процес від 17 червня 2015 року № 

013/307). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій відображено авторський підхід до розвитку 

зовнішнього державного фінансового контролю в Україні, що полягає у 

розробленні  концептуальних  основ її реформування з метою використання 

потенціалу Рахункової палати України для підвищення ефективності 

державного бюджетування. Із наукових праць, опублікованих у 
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співавторстві, у дисертації використані лише ті розробки, які є 

індивідуальним внеском автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки і положення 

результатів дисертації доповідалися та обговорювалися на 17  науково-

практичних конференціях, круглих столах, зокрема: Міжнародній науково-

практичній конференції «Инновационная экономика в условиях 

глобализации: современные тенденции и перспективы» (м. Мінськ, Біларусь, 

2013 р.), науково-практичній конференції «Фінансова безпека України: 

проблеми та пріоритети забезпечення» (м. Івано-Франківськ, 2013 р.),  

Х Міжнародній науково-практичній конференції  «Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2013 р.), 

науково-практичній конференції «Фінанси інституційних секторів економіки 

України: стан, тенденції розвитку, практика реформування» (м. Київ, 

2013 р.), XV-ій Міжнародній науковій конференції «Актуальные вопросы 

современной экономической науки» (м. Липецьк, Росія, 2014 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції  «Инновационная экономика в 

условиях глобализации: современный тенденции и перспективы» (м. Мінськ, 

Біларусь, 2014 р.),  International scientific and practical conference "A new view 

on the economy - the trend of innovative development" (Budapest,  Hungary,  

2014), ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2014 р.), 

Міжнародній  науково-практичній конференції  «Фінансово-економічна 

стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та 

безпеки» (м. Чернігів, 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку 

в умовах інноваційної економіки» (м. Київ, 2014 р.), ІХ Міжнародній  

науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність та інновації: 

проблеми науки та практики» (м. Харків, 2014 р.),  Міжнародній  науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми модернізації економіки та 

фінансової системи України» (м. Черкаси, 2014 р.),   VI  науково-практичній 
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конференції  «Реформування податкової системи України відповідно до 

європейських стандартів» (м. Ірпінь, 2014 р.),  Круглому столі «Перспективи 

та завдання бюджетної децентралізації в Україні» (м. Київ, 2014 р), Науково-

практичному круглому столі «Фінансово-економічні детермінанти розвитку 

конкуренції та підприємництва в Україні» (м. Київ, 2015 р),VI Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні питання економічних наук» 

(м. Запоріжжя, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх 

подолання» (м. Львів, 2015 р).  

 Публікації. Основні положення дисертаційної роботи знайшли 

відображення  у 25 наукових працях, у тому числі – 1 колективній 

монографії, 11 статтях (з них 7 у фахових наукових виданнях, 3 в іноземних 

виданнях, у т.ч. – 2 в англомовних, 3 – у міжнародних науково-метричних 

базах).   

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  Повний  обсяг 

дисертації – 203 сторінки, розміщено 22 таблиці, 26 рисунків, список 

літератури з 233 найменувань, 3 додатки.
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОГО 

ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

 

1.1. Сутність зовнішнього державного фінансового контролю, його 

принципи, форми, види і методи 

 

Розвиток економіки та соціальної сфери на сучасному етапі потребує 

нового концептуального підходу до організації ефективної контрольної 

діяльності за формуванням і використанням фінансових ресурсів суспільства. 

Відтак, необхідним елементом керування фінансовими ресурсами в 

демократичній державі є саме зовнішній, незалежний державний фінансовий 

контроль.  

Особливе значення має формування єдиного підходу до визначення 

сутності державного фінансового контролю, яке відбивало б усі аспекти 

даного явища, формування категоріального апарату у сфері контролю з 

урахуванням міжнародної практики та надбань вітчизняної наукової думки.  

Важливим для розуміння сутності державного фінансового контролю є 

трансформація наукових поглядів на його необхідність (див. додаток А). 

У різних економічних школах та теоріях по-різному визначалися 

джерела багатства, бачення ефективної побудови економіки та суспільства, 

роль держави у цих процесах. Одним з важливих аспектів функціонування 

держави та прояву її впливу на суспільно-економічні процеси є контроль. 

У історичному контексті виявлено наступні тенденції у розумінні 

державного фінансового контролю: 

- наголошення на відсутності контролю за джерелом багатства, яке 

визначено теорією. Наприклад, меркантелісти визначали джерелом багатства 

торгівлю, яка забезпечує притік золота та срібла у країну, та при тому, що 

вони акцентували увагу на активній ролі держави в економіці, у тому числі, 
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застосуванні адміністративних методів, стверджували про необхідність 

самостійності торговців та купецьких компаній. Фізіократи вбачали джерело 

багатства у землі, сільському господарстві та наголошували на необхідності 

повної свободи конкуренції, недоторканості приватної власності (у т. ч. на 

землю), економічного лібералізму. У класичній теорії, де джерелом багатства 

виступають виробничі відносини, контроль зводиться до мінімальних дій, які 

не суперечать економічному лібералізму, фритредерству, принципам 

ринкової економіки; 

- необхідність заходів держави, направлених на підтримку 

внутрішньої економічної діяльності у галузі, яка пов’язана з джерелом 

багатства: протекціонізм у зовнішньо-торгівельній діяльності за 

меркантелістами; підтримка та розвиток сільського господарства у 

фізіократів; забезпечення економічної свободи у класичній політичній 

економії; забезпечення соціальної рівності згідно поглядів соціалістів тощо; 

- залежність масштабності державного контролю від поглядів на 

приватну власність: чим більше значення надається приватній власності, тим 

обмеженішим стає державний контроль. Наприклад, всеохоплюючий 

контроль у соціалізмі та марксизмі зі зростанням частки суспільної власності 

та зменшенням приватної. Проте варто зазначити, що у поглядах марксистів, 

з досягненням комунізму при повній відсутності приватної власності 

відпадає потреба у державі як інституті загалом; 

- тенденція до збільшення ролі держави у регулюванні соціальної 

сфери – посилення соціального захисту населення, що впливає і на розуміння 

державного контролю, адже з’являється додатковий предмет контролю. Так, 

якщо за поглядами меркантелістів та фізіократів держава не повинна 

втручатися у процеси суспільного виробництва та розподілу, у тому числі 

соціальний захист (подолання бідності), то пізніше все більша увага 

приділяється даному аспекту. Так, соціалісти стверджували про необхідність 

контролю у формі встановлення нормативів розподілу товарів та благ, що є 
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прототипом сучасних соціальних стандартів (мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімум, соціальної допомоги тощо); 

- ототожнення державного управління з низько ефективним, та 

вбачання ролі контролю у недопущенні неефективного управління засобами 

виробництва та зрівняльного розподілу доходів, що було однією з основних 

ідей маржиналізму. У сучасному світі також існує проблема неефективного 

управління державними ресурсами, тому твердження маржиналістів про те, 

що держава не може управляти власністю, засобами виробництва так 

ефективно, як приватна особа є актуальним, а подолання цієї проблеми і має 

бути метою державного фінансового контролю; 

- тяжіння до контролю над діяльністю держави. З огляду на 

твердження про недостатню ефективність управління ресурсами, які 

знаходяться у розпорядженні держави, з’являється ідея про необхідність 

незалежного контролю, який стане засобом виявлення та подолання недоліків 

державної влади. Так, за поглядами інституалістів держава – інструмент 

суспільного контролю, демократично організований орган з метою втілення 

інтересів суспільства, для його ефективного функціонування необхідний 

суспільний контроль над державою. У сучасному суспільстві зовнішній 

державний фінансовий контроль виступає інструментом реалізації такого 

незалежного, суспільного контролю. 

Отже, розвиток економіки та економічної думки супроводжується 

зміною поглядів на необхідність державного фінансового контролю, сферу 

його впливу та мету, основні з яких представлені на рис. 1.1.  

Як показує проведений аналіз, у економічній науці розуміння 

державного фінансового контролю розширювалось від суто перевірки 

правильності виконання фіскальної функції держави (меркантелісти), 

мінімальних контрольних заходів (класична політекономія, фізіократи) до 

всебічного контролю діяльності держави та господарюючих суб’єктів 

(соціалізм, марксизм), що зумовлювалось відмовою від приватної власності, 

від контролю за видатками та процесами розподілу до незалежного 
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контролю, головним критерієм якого є відповідність діяльності держави 

суспільним інтересам. 

 

 

Рис. 1.1. Трансформація поглядів на сутність державного фінансового 

контролю у основних економічних вченнях XV – XX ст. 

Джерело: складено автором на основі [6, 7]. 

 

Отже, з огляду на необхідність існування незалежного контролю, який 

забезпечував би задоволення інтересам суспільства, випливає необхідність 

зовнішнього державного фінансового контролю, розуміння якого має 

виходити з вищеописаних положень. 

Останнім часом багато дослідників аналізували проблеми у системі 

державного фінансового контролю на теоретичному та практичному рівнях, 

детально розглядаючи підходи до розуміння сутності фінансового контролю 

та зовнішнього державного фінансового контролю зокрема. Існує декілька 

підходів до визначення державного фінансового контролю, відтак, 

трактування категорії «зовнішній державний фінансовий контроль» також 

різняться.  
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контроль як  

знаряддя  
диктатури  

пролетаріату 

Всебічний, централізований  
контроль 

Лібералізація контролю, панування  
законів ринку 

 за розподілом 

XXI 

Кейнсіанство 

Інституціоналізм 
Незалежний, суспільний  

контроль 

Контроль за  
видатками  

Меркантелізм 

Класична політична економія 

Фізіократи 

Пізній соціалізм 

Марксизм Маржиналізм 

XV XVI XVII XVIII XIX XX 
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Аналіз наукових праць з даної тематики дозволяє зробити висновок про 

відмінність у розумінні терміну «державний фінансовий контроль» у 

вітчизняній та зарубіжній науці. 

Серед багатьох українських вчених поширеним є визначення 

державного фінансового контролю як сукупності економічних відносин з 

приводу формування й ефективного використання державних фінансових 

ресурсів і державної власності, що виявляється у діяльності регульованих 

правовими нормами суб’єктів фінансових відносин (органів державної влади, 

місцевого самоврядування і створених ними структур) з контролю за 

надходженням, рухом і витрачанням державних (і муніципальних) 

фінансових ресурсів, державної (і муніципальної) власності [33]. Таке 

розуміння державного фінансового контролю акцентує увагу на ефективності 

як ключовій категорії при здійсненні контрольної діяльності, враховує, що 

предметом контролю є не лише фінансові ресурси держави, а й державна 

власність.  

Водночас, існує інституціональний підхід, за яким державний 

фінансовий контроль розглядається з огляду на органи, які його здійснюють, 

так, В. Гулько [38] стверджує, що державний фінансовий контроль – це 

здійснювана уповноваженими державними органами система спостереження 

і перевірки процесу фінансової діяльності. За такого розуміння нівелюється 

сама сутність контрольної діяльності – його мета та цілі – зменшення 

порушень у майбутньому, підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів тощо. 

Багато аспектів здійснення державного фінансового контролю 

враховано у визначенні, запропонованому Дікань Л. [48], де державний 

фінансовий контроль розглядається як комплекс цілеспрямованих заходів 

органів, їх підрозділів чи службових осіб, які здійснюють державний 

фінансовий контроль у межах повноважень, встановлених законодавством 

України, з метою упередження, виявлення та припинення фінансових 

правопорушень на підконтрольному об'єкті щодо його фінансово-
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господарської діяльності, а також забезпечення законності, фінансової 

дисципліни та ефективності формування і витрачання коштів, у тому числі 

бюджетних, та інших активів у процесі володіння, розпорядження, 

використання і відчуження державного майна, відшкодування збитків та 

встановлення міри відповідальності у разі порушення фінансового, у тому 

числі бюджетного, законодавства.  

Варто зазначити, що встановлення міри відповідальності за фінансові 

правопорушення не завжди відноситься до компетенції контрольних органів 

та органів з контрольними повноваженнями. Так, наприклад, у більшості 

країн органи податкової служби мають право встановлювати штрафи та 

санкції за порушення податкового законодавства, а вищі органи фінансового 

контролю (Рахункова палата, Суд рахунків, Контрольний комітет тощо) 

мають такі повноваження лише у деяких країнах, переважно, з 

наполеонською моделлю зовнішнього державного фінансового контролю, а 

здебільшого лише передають матеріали про знайдені правопорушення до 

відповідних органів правопорядку з метою подальшого розслідування, 

винесення вироку та понесення відповідальності винними особами. Тому при 

визначені економічної сутності державного фінансового контролю варто 

утриматися від надмірної деталізації, не акцентувати увагу на організаційних 

аспектах контрольної діяльності.  

Подібний підхід до визначення даного поняття застосовує також 

Л. Гуцаленко [39], за яким державний фінансовий контроль – різновид 

фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного 

фінансового контролю, який полягає у встановленні фактичного стану справ 

щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, 

спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і 

раціональності в ході формування, розподілу, володіння, використання та 

відчуження активів, що належать державі, а також використання коштів, що 

залишаються у суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку з наданими 
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пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів та 

кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України. 

Наведені визначення державного фінансового контролю зміщують 

акцент із сутнісних характеристик контролю – мети процесу, предмету 

контролю, до практичних аспектів його здійснення – визначення предмету 

контролю через призму українського законодавства та особливостей 

вітчизняної бюджетної системи, надмірне поглиблення у організаційні 

характеристики контролю під час визначення його суб’єктів – посадові 

особи, підрозділи, органи муніципальної та державної влади, їх утворення 

тощо, а також оперування категоріями, які є неоднозначними та можуть по-

різному розумітися у контексті контролю, як наприклад, «раціональність», 

«припинення фінансових правопорушень» та ін.   

Державний фінансовий контроль деякі російські вчені [185] розуміють 

як форму здійснення державної влади, що полягає в організації та здійсненні 

контролю над своєчасним виконанням дохідних і видаткових статей 

федерального бюджету та бюджетів федеральних позабюджетних фондів за 

обсягом, структурою та цільовим призначенням, визначення ефективності та 

доцільності витрат державних коштів  і використання державної власності. 

На думку В. Бурцева [20], державний фінансовий контроль – 

регламентована нормами права діяльність державних органів влади й 

управління з контролю за своєчасністю та точністю фінансового планування, 

обґрунтованістю та повнотою надходження і руху державних фінансових і 

матеріальних ресурсів, правильності та ефективності їх використання. 

Державний фінансовий контроль як міжгалузеву систему нагляду 

наділених контрольними функціями державних і громадських органів за 

фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ та організацій з 

метою об’єктивної оцінки економічної ефективності цієї діяльності, 

визначення законності та доцільності господарських і фінансових операцій і 

виявлення резервів надходжень до державного бюджету розглядають 

С. Шохін та Л. Вороніна [185]. Таке визначення державного фінансового 
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контролю суперечить логічному розумінню та перш за все ознаці 

«державності» контролю, адже одним з визначальних характеристик такого 

поняття є те, що суб’єктом контролю виступають державні органи, в той час 

як громадський контроль за використанням бюджетних ресурсів має місце у 

багатьох країнах, та не входить до системи державного фінансового 

контролю.  

В українській науковій думці існує чітке розмежування термінів 

«зовнішній державний фінансовий контроль», «державний фінансовий 

контроль» та «державний аудит». Зовнішній державний фінансовий контроль 

часто розглядається як контроль, який здійснюється органом, зовнішнім 

відносно певного органу влади, відомства, організації та не входить в його 

структуру. Такий підхід є завузьким та не відображає сутності цього процесу. 

Також зовнішній державний фінансовий контроль розглядається як 

фінансовий контроль, який здійснюється функціонально й організаційно 

незалежними у своїй діяльності від виконавчих органів державної влади 

спеціально створеними законодавчою (представницькою) владою органами 

за своєчасним виконанням дохідних і видаткових статей державного 

бюджету, позабюджетних фондів за обсягом, структурою, цільовим 

призначенням та ефективністю [48]. У даному трактуванні велика увага 

приділена визначенню контрольного органу, робиться акцент на його 

незалежності від виконавчої гілки влади, яка у широкому сенсі виступає 

об’єктом контролю. Проте предмет контролю визначений занадто вузько – 

лише як доходи та видатки бюджету й позабюджетних фондів. Проте 

практика здійснення зовнішнього державного фінансового контролю в 

Україні та в світі свідчить про те, що за своєю суттю такий контроль має 

охоплювати усі сфери економіки, де має місце формування, витрачання, 

планування, накопичення чи використання, пов’язані з фінансовими 

ресурсами держави, що включає в себе не лише державний бюджет та 

позабюджетні фонди, а й державні підприємства, підприємства з істотною 
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участю держави у статутному капіталі, державний кредит та борг, фінансові 

відносини з міжнародними організаціями тощо.  

Державний фінансовий аудит являє собою експертну оцінку 

ефективності управління державними ресурсами при виконанні конкретно 

визначеної бюджетної програми з метою встановлення досягнення 

запланованих цілей бюджетних програм та дотримання відповідальними 

виконавцями принципів ефективності, результативності та цільового 

використання бюджетних коштів, виділених на виконання цих програм. 

Аудит ефективності використання державних коштів є формою 

державного фінансового контролю, яка полягає у проведенні органом 

державного фінансового контролю комплексу контрольних і експертно-

аналітичних заходів, за наслідками яких надається оцінка ефективності 

управління фінансовими потоками державної чи муніципальної власності. 

Тож у вітчизняній науці державний аудит розглядається як окремий 

вид аудиторської діяльності, як форма проведення зовнішнього державного 

фінансового контролю. На практиці існують значні відмінності між цими 

поняттями.  

У світовій науці акцент робиться саме на незалежному, тобто 

зовнішньому державному фінансовому контролі, і в цьому контексті 

вживається термін «зовнішній аудит», отже існує певна невизначеність щодо 

відмінності понять державного аудиту та контролю, що продемонстровано в 

табл. 1.1.  

Необхідним є узгодження вітчизняної термінології у сфері контролю з 

сучасним розумінням цих процесів та явищ у світі.  

Варто зазначити, що основоположним документом у сфері зовнішнього 

державного фінансового контролю є Лімська декларація, яка була прийнята у 

1977 році, викладені у ній основи проведення зовнішнього контролю 

базувалися на теоретичному підґрунті найкращих надбань світової 

економічної думки та підкріплені багаторічною практикою здійснення 

контролю у більшості країн світу з різними моделями бюджетних та 
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контрольних систем, що дає можливість використовувати положення, 

прописані у цій декларації як такі, що є об’єктивними та мають знаходити 

своє відображення у теорії та практиці контролю в Україні. 

 

 

Таблиця 1.1. 

Порівняння категоріального апарату у сфері державного фінансового 

контролю в українських та міжнародних нормативно-правових актах 

Джерело Термін мовою 

оригіналу 

Дослівний 

переклад 

Офіційний український 

переклад 

Лімська 

декларація 

керівних 

принципів 

аудиту 

державних 

фінансів  

Аudit, Public 

audit 

Аудит Контроль, 

Контроль державних 

фінансів (ст. 1) 

Рre-audit 

 

Попередній 

аудит 

Попередній контроль 

 

Рost-audit Послідуючий 

аудит 

Контроль за фактом  

(ст. 2) 

Internal audit 

 

Внутрішній 

аудит 

Внутрішній контроль 

Еxternal audit Зовнішній 

аудит 

Зовнішній контроль 

(ст. 3) 

Supreme Audit 

Institution 

Вищій орган 

аудиту 

Вищий орган контролю 

державних фінансів  

(ст. 5) 

Мексиканська 

декларація 

незалежності 

Supreme Audit 

Institution 

Вищій орган 

аудиту 

Вищий орган 

фінансового контролю 

(ВОФК) 

Аudit Аудит Аудит 

Джерело: складено автором на основі [116, 216, 217]. 

 

Таким чином, поняття «аудит» або «зовнішній аудит», яке 

використовується у міжнародній практиці, замінюють поняттям державного 

фінансового контролю, і на основі офіційного перекладу зазначених актів, 

можна зробити висновок, що в українській практиктиці ці поняття 

ототожнюють. Проте в науці існує чітке розмежування аудиту та контролю. 

Також «аудит» використовується для позначення конкретного виду 
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державного фінансового контролю, отже, відбувається звуження даного 

поняття та зведення державного фінансового контролю лише до державного 

аудиту. 

Підтвердженням даної неузгодженості є також усталений термін 

«вищий орган фінансового контролю», в англійському варіанті якого фігурує 

термін «аудит», а за суттю та визначенням дане поняття вказує на орган, що 

відповідає за здійснення саме незалежного державного фінансового 

контролю, а отже зовнішнього.  

Пояснюється така відмінність тим, що у розвинених країнах здійснений 

перехід від контролю до незалежного аудиту. Відтак, вирішити дану 

проблему невідповідності можна зробивши припущення про те, що з 

урахуванням світової наукової думки та практики дані терміни можна 

вживати як синоніми, а у вітчизняній науці є чітке розмежування даних 

понять, що виправдане особливостями існуючої на даний час системи 

державного фінансового контролю в Україні. 

Лімська декларація визначає державний фінансовий контроль як  

обов´язковий елемент регуляторної системи, мета якої полягає у своєчасному 

виявленні відхилень від прийнятих стандартів, порушень принципів 

законності, ефективності, доцільності і економності управління фінансовими 

ресурсами, що дозволяло б у кожному конкретному випадку внести 

відповідні корективи, посилити відповідальність уповноважених осіб, 

отримати відшкодування збитків та перешкодити або, принаймні, ускладнити 

повторення виявлених порушень у майбутньому [116]. 

Визначення поняття державного фінансового контролю можна було б 

розглянути в контексті нормативно-правового регулювання, звернувшись до 

відповідної законодавчої бази, адже те, які саме процеси у вітчизняній 

фінансовій системі здійснюються державними органами у сфері контролю 

визначає ті реалії, згідно яких трансформується сучасна наукова думка. Тож 

при дослідженні сутності зовнішнього державного фінансового контролю 

необхідно зважати також на практику його здійснення в Україні та в світі. 
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Проте в Україні законодавчі акти, що регулюють дане питання, не дають 

дефініції цього терміну. У проекті Закону України «Про державний 

фінансовий контроль», внесений до розгляду у 2008 році існують чіткі 

визначення базових понять у сфері контролю.  

Так, державний фінансовий контроль визначено як комплекс 

цілеспрямованих заходів органів, їх підрозділів чи службових осіб, які 

здійснюють державний фінансовий контроль у межах повноважень, 

встановлених законодавством України, з метою упередження, виявлення та 

припинення фінансових правопорушень на підконтрольному об’єкті щодо 

його фінансово-господарської діяльності, а також забезпечення законності, 

фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання коштів, у 

тому числі бюджетних, та інших активів у процесі володіння, 

розпорядження, використання і відчуження державного майна, 

відшкодування збитків та встановлення міри відповідальності у разі 

порушення фінансового, у тому числі бюджетного, законодавства.  

Дане визначення співпадає з запропонованим трактуванням 

Л. Дікань [48], яке було проаналізовано вище та потребує вдосконалення. 

Зовнішній контроль – контроль, що здійснюється суб’єктом 

державного фінансового контролю щодо підконтрольного об’єкту, який не 

належить до сфери його управління, з метою недопущення порушень 

фінансового законодавства, у тому числі бюджетного. 

Отже, розглядаючи державний фінансовий контроль вітчизняна 

наукова думка акцентує увагу на тому, що ознака «державності» контролю 

проявляється у предметі контролю, тобто фінансові ресурси чи майно, які 

належать державі. Проте останнім часом все більшого значення набувають 

такі форми організації економічної діяльності, що поєднують приватну та 

державну власність. Виходячи з цього, не можна визначати державний 

фінансовий контроль лише як контроль за державними фінансовими 

ресурсами, натомість доцільно робити наголос на суб’єктах, які здійснюють 

державний фінансовий контроль. 
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Узагальнюючи вищенаведені підходи до визначення суті державного 

фінансового контролю та враховуючи всі його особливості, зовнішній 

державний фінансовий контроль автор пропонує розглядати як систему 

фінансово-економічних відносин між вищими органами фінансового 

контролю та власниками чи розпорядниками державних фінансових ресурсів 

та майна, з приводу їх формування, розподілу, перерозподілу та 

використання з метою перевірки їх відповідності суспільним інтересам, 

підвищення ефективності цих процесів, що передбачає виявлення та 

визначення причин відхилень та усунення їх у майбутньому. 

Зовнішній державний фінансовий контроль має здійснюватися  на 

принципах, які забезпечують його дієвість та доцільність. Основні 

філософські та концептуальні підходи, що визначають цінності 

демократичності та незалежності органів зовнішнього державного 

фінансового контролю знайшли своє відображення у Лімській декларації 

керівних принципів аудиту, в якій ще у 1977 році були сформульовані базові 

принципи зовнішнього державного фінансового контролю, а саме: 

1. Незалежності органу контролю та його посадових осіб. 

2. Сталості процесу контролю. 

3. Законності усіх дій контролюючого суб’єкту. 

4. Компетентності осіб, які діють від імені органу державного 

фінансового контролю. 

5. Об’єктивності у процесі контролю. 

6. Плановості контрольних заходів. 

7. Ефективності, згідно якого позитивний результат контрольних 

заходів має перевищувати витрати, пов’язані з їх проведенням. 

8. Гласності – результати контролю мають бути доведені до відома 

вищих органів законодавчої та виконавчої влади, працівників 

підконтрольного об’єкта та громадськості. 

9. Таємності, який передбачає, що інформація про результати 

контролю не підлягає використанню у власних цілях та розголошенню у тій 
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частині, яка становить державну таємницю або в інтересах держави має 

залишатися конфіденційною [216]. 

Різні вчені додають до вищенаведених принципів інші, які доповнюють 

вимоги до організації контрольного процесу, такі як принцип безперервності, 

демократичного централізму [185, с. 96–97], компаративності, своєчасності, 

превентивності, розподілу повноважень [50], системності, відповідальності 

[20, с. 99] тощо. 

Ще одним документом Міжнародної організації вищих органів 

фінансового контролю (INTOSAI), розробленим на основі Лімської і 

Токійської декларацій у 1991 році, є Стандарти аудиту державних фінансів, 

де чітко визначені базові принципи аудиту, загальні стандарти, стандарти 

проведення аудиту та правила складання звітності. У глосарії даного 

документа загальні принципи визначені як «кваліфікація, компетентність, 

незалежність, об'єктивність і ретельність, які потрібні контролеру аудитору 

для задовільного, результативного та ефективного виконання завдань з 

дотриманням прикладних стандартів і правил складання звітів» [206]. 

Пізніше, ці принципи знайшли відображення в прийнятому INTOSAI в 

1996 році Кодексі етики аудиторів – декларації системи цінностей, які 

направляють повсякденну роботу контролерів, тим самим проголошуючи 

наступні етичні принципи організації зовнішнього державного фінансового 

контролю: чесність, сумлінність, незалежність, об’єктивність, аполітичність, 

конфіденційність, компетентність [205]. 

Чітко виділено принципи державного фінансового контролю були у 

Мексиканській декларації незалежності у 2007 році, як головні вимоги до 

аудиту державного сектора, в деяких пунктах вони дублюють базові 

принципи, перераховані у Стандартах аудиту державних фінансів. 

Особливий акцент робиться на незалежності вищого органу контролю, 

виходячи з цього положення, формуються основоположні принципи 

державного фінансового контролю, а саме: 



28 
 

- існування відповідної та ефективної конституційної правової 

структури та щодо застосування цих рамок де-факто; 

- незалежність глав і членів вищих органів фінансового контролю, 

включаючи безпеку перебування на посаді та судовий імунітет при 

нормальному виконанні їх обов'язків; 

- досить широкий мандат і повне право приймати рішення при 

виконанні функцій вищих органів фінансового контролю; 

- необмежений доступ до інформації; 

- право і обов'язок звітувати про свою роботу; 

- свобода приймати рішення стосовно змісту та часу написання 

аудиторських звітів, їх публікації та розповсюдження; 

- існування ефективних механізмів реалізації рекомендацій вищих 

органів фінансового контролю; 

- фінансова та управлінська адміністративна автономія і доступність 

відповідних людських, матеріальних та грошових ресурсів [217, 223]. 

Піднімаючи актуальні проблеми державного фінансового контролю, 

INTOSAI у 2009 році приділила особливу увагу принципам прозорості та 

підзвітності [223], сформулювавши 9 принципів у даній сфері. Надалі 

впровадження та обговорення даних принципів відбулося також в 2011 році 

на конференції в Стамбулі.  

У цих документах закладається основа для осмислення нових явищ у 

сфері державного управління, нових викликів, пов'язаних із посиленням 

транспарентності і підзвітності, і нової ролі вищих органів фінансового 

контролю у вирішенні цих питань. 

Узагальнюючи усі економічні, соціальні, етичні чинники, вимоги та 

правила, якими має керуватися вищий орган фінансового контролю при 

здійсненні своєї діяльності можна схематично зобразити їх єдність (рис. 1.2). 

Таким чином, принципи державного фінансового контролю знаходили 

своє відображення не тільки в національному законодавстві держав, але під 

впливом процесів глобалізації, в умовах тісної співпраці та обміну досвідом 
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держав у сфері фінансового контролю, принципи державного аудиту 

закріплювалися у міжнародних деклараціях, кодексах, стандартах, і 

трансформувалися з урахуванням актуальних проблем і потреб аудиту 

державних фінансів, спрямованого на ефективність. 

 

 

Рис. 1.2. Базові принципи здійснення зовнішнього державного 

фінансового контролю 

Джерело: Складено автором. 

 

Для успішної реалізації зовнішнього державного фінансового 

контролю необхідно застосовувати різні форми та види контролю 

враховуючи специфіку об’єкту, предмету мети та інших параметрів 

контролю. У вітчизняній науковій думці зустрічається декілька підходів 

щодо тлумачення форм і видів державного фінансового контролю, зокрема, 

зовнішнього. Так, існує суперечність щодо визначення поняття «вид» та 

«форма» контролю. Деякі вчені до форм контролю відносять різні його види 

за ознакою часу, відношення контрольної організації до підконтрольної 

тощо [12].   

Узагальнення різних класифікацій та поглядів на визначення форм 

державного фінансового контролю представлене у табл. 1.2. 

 Законність 

Ефективність 

Об’єктивність  

Прозорість 

Гласність 

Правильність 

Незалежність 

Фінансовий    

  контроль 

Формування 

Відчуження 

Розподілу  

Перерозподілу 

Використання 

Ресурсів 

держави 
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Розглядати форму контролю потрібно як рухливу, динамічну складову 

контролю [185], спосіб конкретного виразу й організації контрольних дій 

[152], техніку здійснення контролю та конфігурацію контрольного заходу, 

певний набір прийомів контролю, які в сукупності дають змогу реалізувати 

відповідні завдання контролю на окремо взятому об'єкті в певний обмежений 

період часу [161, с. 99]. 

Таблиця 1.2. 

Форми державного фінансового контролю 

Група форм державного 

фінансового контролю 

Форма державного 

фінансового контролю 

Вид контрольної діяльності 

Безперервне відстеження Нагляд Моніторингова 

Візування 

Фінансовий моніторинг 

Разові чи періодичні  Ліцензування Експертна 

Фінансова експертиза 

Ідентифікація 

Атестація 

Акредитація  

Сертифікація  

Перевірки Перевірка Інспекційна 

Ревізія 

Фінансове розслідування 

Інспектування 

Аудит Аудиторська 

Оцінювання 

Джерело:  Складено автором на основі [39, 161,199]. 

 

Відповідно до наведеного підходу щодо розуміння сутності «форми», 

виділяють такі форми державного фінансового контролю: 

1. Державний аудит – перевірка та аналіз фактичного стану справ 

щодо законного і ефективного використання державних чи комунальних 

коштів, майна, інших активів держави, правильності ведення 
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бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності, 

функціонування системи внутрішнього контролю. 

2. Інспектування (ревізія) – визначення достовірності і законності 

фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, обліку і звітності, 

розкриття недостач, крадіжок товарно-матеріальних цінностей, 

попередження фінансових зловживань, вжиття механізму реалізації 

виявлених порушень у вигляді штрафів, кримінальних покарань та ін. [48]. 

Існує багато характеристик, особливостей та ознак, залежно від яких 

класифікують зовнішній державний фінансовий контроль та розмежовують 

такі його види: 

1. Залежно від того, за діяльністю якої з гілок влади суб’єкт контролю 

здійснює контрольні дії, виділяють зовнішній державний фінансовий 

контроль: 

- за законодавчою; 

- за виконавчою; 

- за судовою владою. 

2. За характером проведення контрольних заходів розрізняють: 

- плановий контроль, що здійснюється згідно плану, який складається 

і затверджується керівними органами суб’єкта зовнішнього державного 

фінансового контролю; 

- позаплановий – який проводиться у зв’язку з виникненням такої 

необхідності чи за дорученням інших органів державної влади, наприклад, 

парламенту; 

3. За сферою компетенції, тобто залежно від масштабності 

підконтрольних об’єктів, їх приналежності до складових фінансової системи:  

- загальнодержавний; 

- відомчий; 

- галузевий; 

- міжгалузевий; 

- спеціальної компетенції; 
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- загальний державний фінансовий контроль; 

4. За обсягом охоплення контрольними діями більшість науковців 

розглядає види контролю як в залежності від обраних напрямів фінансово-

господарської діяльності об’єкту контролю, так і за ступенем конкретизації. 

В цьому напрямку існує плутанина у назвах (наприклад, визначення 

«локального» контролю одними науковцями як виду контролю за широтою 

об’єкта [199], іншими – за конкретизацією [152, с. 72]. Проте з огляду на те, 

що це дві різні характеристики, якості контролю, варто розглядати їх як дві 

ознаки класифікації. За широтою об’єкта виділяють: 

- тематичний контроль – в межах окремих напрямів діяльності 

підконтрольного об’єкта; 

- комплексний (повний) – охоплює усі напрями фінансово-

господарської діяльності об’єкта контролю. 

5. За ступенем конкретизації зовнішній державний фінансовий 

контроль може бути: 

- суцільним – охоплення контролем усієї сукупності облікових записів 

про фінансово-господарську діяльність, усіх аспектів в межах обраних 

напрямів діяльності підконтрольного об’єкту; 

- локальним (вибірковим, частковим) – проведення контрольних 

заходів щодо певних аспектів фінансово-господарської діяльності в межах 

обраних напрямів.  

6. За черговістю здійснення контрольних заходів: 

- первинний контроль; 

- додатковий; 

- повторний. 

7. Залежно від методики здійснення зовнішній державний фінансовий 

контроль може бути: 

- документальний, при якому використовуються дані первинної 

документації облікових реєстрів і звітності, бухгалтерського, оперативного, 

статистичного обліку тощо [39].  
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- фактичний – установлення дійсного реального стану об’єкта 

візуальними, органолептичними та іншими фіксуючими методами якісного 

та кількісного стану ресурсів, процесів та результатів діяльності 

підконтрольного об’єкту. 

8. Залежно від місця здійснення контрольних дій, розрізняють: 

- виїзний контроль; 

- камеральний. 

9. За спрямованістю на аспекти державних фінансових потоків 

виділяють зовнішній державний фінансовий контроль: 

- бюджетний; 

- податковий; 

- грошово-кредитний тощо. 

10. З огляду на те, що в розвинених країнах суб’єкт зовнішнього 

державного фінансового контролю, як правило, має широкі повноваження, з 

метою здійснення контролю за всіма аспектами діяльності держави, за 

розрізняють зовнішній державний фінансовий контроль, спрямований на: 

- внутрішні фінансово-економічні відносини; 

- відносини із зарубіжними контрагентами. 

11. Важливим аспектом здійснення контрольної діяльності та 

функціонування контрольних органів є витрати на його фінансування, з 

огляду на це виділяють контроль: 

- низьковитратний; 

- помірновитратний; 

- високовитратний.  

Доцільність застосування того чи іншого виду зовнішнього державного 

фінансового контролю за обсягами витрат залежить від специфіки 

підконтрольного об’єкту, важливості контрольних заходів, при цьому, навіть 

високовитратний контроль може бути ефективним. 

12. За часом здійснення контрольних дій традиційно виділяють три 

види контролю (попередній, поточний, наступний), проте існує декілька 
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різних підходів до класифікації зовнішнього державного фінансового 

контролю за цією ознакою:  

- попередній – на стадії формування, розгляду та прийняття рішень, 

наприклад, при здійсненні бюджетного контролю – на стадії складання, 

розгляду та прийняття закону про державний бюджет; 

- поточний (деякі вчені ототожнюють його з оперативним контролем 

[185]) – контроль, який охоплює усі стадії процесу (наприклад, бюджетного), 

здійснюється протягом усього періоду здійснення фінансово-господарської 

діяльності, яка є предметом контролю, виступає інструментом постійного 

спостереження, моніторингу; 

- оперативний (операційний) контроль – здійснюється органами, 

відповідальними за здійснення фінансових операцій протягом фінансового 

року, наприклад, органами казначейства [53, с. 64]. Проте даний вид 

контролю не можна відносити до зовнішнього державного фінансового 

контролю за такого його визначення, яке було прийняте вище; 

- наступний (послідуючий, заключний) – контроль, який здійснюється 

після закінчення проведення аспекту діяльності, який перевіряється, при 

бюджетному контролі це контроль на стадії підготовки звіту про виконання 

державного бюджету, його затвердженні тощо; 

В даній класифікації на окреме місце заслуговує підхід, 

запропонований у Лімській декларації, адже саме згідно нього проводить 

зовнішній державний фінансовий контроль у більшості країн світу, так, за 

часовою ознакою виділяють лише два види – попередній (pre-audit) та 

контроль за фактом (post-audit), критерієм визначення яких є момент 

проведення контрольних дій по відношенню до моменту здійснення 

адміністративної чи фінансової діяльності – до чи після, відповідно 

[216, ст. 2].  

13. Лімська декларація визначає три основні види зовнішнього 

державного фінансового контролю за характером вимог: 
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- контроль (аудит, державний аудит) законності (legality audit 

[216, ст. 4]) – контроль за дотриманням законодавства підконтрольним 

об’єктом; 

- контроль правильності (regularity audit [216, ст. 4]) – за дотриманням 

усіх правил і вимог фінансового управління, бухгалтерського обліку та 

звітності; 

- контроль ефективності (performance audit [216, ст. 4]) – спрямований 

на оцінювання результативності, ефективності, економічності державного 

управління в усіх сферах функціонування державного сектору [116, ст. 4]. 

14. У сучасному світі органи зовнішнього державного фінансового 

контролю тісно співпрацюють не тільки у сфері розробки стандартів аудиту 

державних фінансів, обміну досвідом, удосконалення методології контролю 

тощо, а й здійснюючи контрольні дії спільно. Багаторічна практика 

проведення різних видів такого аудиту потребує дослідження та визначення 

їх в теорії. Узагальнюючи основні аспекти проведення таких аудитів, можна 

виділити наступні види зовнішнього державного фінансового контролю: 

- паралельний аудит – такий, що проводиться двома або більше 

органами зовнішнього державного  фінансового контролю зі створенням 

окремих робочих груп від кожного, які здійснюють аналогічні перевірки, з 

послідуючим звітуванням, як правило, лише перед власним органом 

контролю; 

- спільний аудит – аудит, який проводиться робочою групою, в яку 

входять представники двох або більше вищих органів фінансового контролю, 

які за результатами складають спільний звіт, який представляється 

національним органам; 

- координований (погоджений) аудит –  проведення спільного аудиту з 

послідуючим складанням окремих звітів, або паралельного аудиту з одним 

аудиторським висновком у доповнення до національних звітів про результати 

контролю[214, с. 6, с. 13]. 
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Таким чином, розмаїття видів зовнішнього державного фінансового 

контролю зумовлене існуванням різних об’єктів та предметів, цілей, 

обставин та завдань контролю, відтак вибір відповідної форми та виду 

контролю зумовлюється специфікою підконтрольного об’єкта та 

необхідністю здійснення ефективного контролю.  

Для виконання поставлених завдань, при  здійсненні зовнішнього 

державного фінансового контролю використовують різні методи державного 

фінансового контролю (табл. 1.3).  

Метод зовнішнього державного фінансового контролю – сукупність 

прийомів і способів, за допомогою яких уповноважені органи контролю 

вивчають фінансово-господарську діяльність об’єктів контролю. 

Таблиця 1.3. 

Методи зовнішнього державного фінансового контролю 

Методи зовнішнього державного фінансового контролю 

Загальнонаукові Контрольні методи Аналітичні 

Документальні: Фактичні: 

Аналіз Нормативно-правова 

перевірка 

Інвентаризація Порівняння 

Синтез Формальна 

перевірка  

Контрольний обмір Використання 

відносних і середніх 

величин 

Індукція Арифметична Обстеження 

(спостереження) 

Балансовий метод 

Дедукція Експертна Лабораторні аналізи 

якості 

Метод ланцюгової 

підстановки 

Аналогія  Зустрічна Контрольний запуск 

сировини і 

матеріалів 

Факторний аналіз 

Абстрагування  Логічна Хронометраж Техніко-

економічний 

розрахунок 

Конкретизація Контрольні 

порівняння на 

збалансованість 

окремих показників 

Отримання 

письмових пояснень 

Swot-аналіз 

Моделювання Перевірка 

правильності 

відображення 

господарських 

операцій з даних 

документів бо 

Аналіз чутливості 

Системний аналіз Метод бенч-

маркінгу 

Функціонально-

вартісний аналіз 

Метод аналізу затрат 

і результатів 

Групування даних 
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Джерело: Складено автором на основі [39, 48, 50]. 

Крім загальнонаукових методів при здійснені зовнішнього державного 

фінансового контролю застосовуються також власне контрольні, які залежно 

від способів та предметів контролю є фактичними чи документальними, та 

аналітичні методи. Поєднання вищезазначених груп методів дозволяє 

всебічно дослідити предмет контролю, проаналізувати необхідні аспекти 

його діяльності та зробити висновки, розробити відповідні заходи та 

здійснити прогноз їх наслідків. 

Проаналізувавши теоретичні основи державного фінансового 

контролю, зокрема, зовнішнього, можна зробити висновок про те, що дане 

явище у вітчизняній науці не розглядається як системне, відсутня єдина 

методологічна база, відбувається змішування форм, видів, типів, методів 

контролю та їх типологізації. Відсутній також єдиний обґрунтований підхід 

щодо визначення зовнішнього державного фінансового контролю та 

категоріального апарату у цій сфері, що не дає теоретичного підґрунтя для 

побудови ефективної системи контролю на практиці. Все це перешкоджає 

формуванню загального інформаційного простору для проведення 

подальших досліджень у сфері контролю та розробці ефективної контрольної 

політики держави. 

 

 

1.2. Роль, функції та моделі організації вищих органів фінансового 

контролю 

 

 

Сталий соціально-економічний розвиток суспільства держава може 

забезпечувати за рахунок нарощування фінансового ресурсного потенціалу 

та наявності дієвого контролю за формуванням і використанням таких 

ресурсів. Зовнішній, незалежний державний фінансовий контроль в 
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демократичній державі виступає не лише індикатором ефективності 

використання державних фінансів, а й інструментом підвищення якості 

державного управління. Тому особлива увага приділяється дослідженню 

основам організації та функціонування органів, які реалізують зовнішній 

державний фінансовий контроль. 

У міжнародній практиці існує термін «вищий орган фінансового 

контролю» (ВОФК) – державний орган, який незалежно від його назви, 

складу чи організації, здійснює відповідно до закону та на найвищому рівні 

контроль державних фінансів [79, с. 74].
 
 

Під вищими органами фінансового контролю розуміються державні 

органи, головною функцією яких є зовнішній контроль за управлінням 

державними фінансовими ресурсами і державною власністю в порядку, 

встановленому національним законодавством. 

Метою діяльності вищих органів фінансового контролю є виявлення, 

попередження та усунення фактів незаконного, нецільового, неефективного 

використання державних фінансових ресурсів та державної власності, 

забезпечення відкритості та прозорості виконання державних бюджетів, 

сприяння розвитку і вдосконаленню належної системи управління 

фінансовими ресурсами держави, що забезпечує найбільш ефективне їх 

формування і використання [43]. 

Вищий орган фінансового контролю (Supreme audit institution) це 

загальноприйнята назва для органів зовнішнього державного фінансового 

контролю, який в кожній країні має свою офіційну назву, де, як правило, 

відображено такі його ознаки: 

- належність до системи державної влади; 

- належність до вищого рівня державного управління; 

- належність до системи  контрольних органів; 

- організаційна форма [152, с. 45]. 

Роль вищих органів фінансового контролю не обмежується лише 

виявленням порушень та неефективних дій органів державної влади і у 
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аналізі причин такої неефективності та наданні рекомендацій щодо ліквідації 

їх наслідків, якщо можливо, та недопущенні їх в майбутньому. 

У даному контексті варто детальніше розглянути роль системи 

державного контролю як інструмента: 

- сприяння управлінню, орієнтованого на результат; 

- забезпечення бюджетної безпеки; 

- досягнення сталого розвитку економіки; 

- підвищення прозорості фінансової системи; 

- подолання наслідків економічних криз; 

- боротьби з корупцією у бюджетній сфері тощо. 

Отже, необхідно розглянути механізми впливу ВОФК на перелічені 

сфери.  

Контролюючи фінансові процеси у всіх складових державних фінансів, 

вищі органи контролю державних фінансів тим самим забезпечують також 

ефективність бюджетної, боргової, податкової політики, заходів, які вживає 

уряд для подолання криз тощо. Розширення повноважень ВОФК завжди 

дозволяє значно підвищити якість державного управління в цілому. 

Таким чином, зовнішній державний фінансовий контроль виступає 

інструментом підвищення якості державного управління (складовою якого є 

у тому числі державне бюджетування) у двох аспектах: 

- по-перше, ефективність роботи органів державного фінансового 

контролю підвищує ефективність функціонування державних фінансів 

загалом, оскільки є його складовою частиною; 

- по-друге, метою здійснення незалежного фінансового  контролю є 

виявлення порушень та надання рекомендацій щодо підвищення якості 

формування, розподілу та використання фінансових ресурсів держави, тобто 

підвищення ефективності управління державними фінансами.  

Державний фінансовий контроль також сприяє зміцненню фінансового 

становища держави, чіткому впровадженню визначеної фінансової політики, 
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реалізації цілей відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку, 

забезпеченню фінансової безпеки держави.  

Фінансова безпека в сучасних умовах набуває особливого значення, що 

виступає як запорука ефективного управління фінансовими ресурсами 

держави та спроможності фінансової системи протистояти загрозам 

внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Особливе значення має бюджетна безпека країни як складова 

фінансової безпеки, оскільки державний бюджет є основним фондом 

фінансових ресурсів держави, і від ефективності функціонування бюджетної 

системи значною мірою залежить соціально-економічний розвиток держави 

та виконання покладених на неї функцій. Зокрема, З. Варналій визначає 

бюджетну безпеку як спроможність бюджетної системи забезпечити 

фінансову самостійність держави та ефективне використання нею бюджетних 

коштів у процесі виконання функцій соціального захисту, державного 

управління і міжнародної діяльності, фінансування освіти, науки, культури та 

охорони здоров’я, забезпечення національної безпеки та оборони, реалізації 

інвестиційної та екологічної політики [28].  

Незалежний державний фінансовий контроль має на меті виявлення 

відхилень від прийнятих норм та стандартів, порушень принципів законності, 

ефективності і економії витрачання бюджетних коштів, для того, щоб мати 

можливість вжити коригувальних заходів, притягти винних до 

відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду та здійснити 

заходи щодо запобігання подібних порушень у майбутньому, що в свою 

чергу збігається з умовами бюджетної безпеки держави. У такому контексті 

зовнішній державний фінансовий контроль виступає одним з інструментів 

забезпечення бюджетної безпеки. 

Прослідкувавши зв'язок між складовими бюджетної безпеки та 

повноваженнями ВОФК, можна зробити висновок про роль зовнішнього 

державного фінансового контролю в забезпеченні бюджетної безпеки 

держави (рис.1.3). 
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Серед усіх проблем, пов'язаних із здійсненням державного фінансового 

контролю, особливе місце займає проблема забезпечення прозорого та 

ефективного управління державними фінансовими ресурсами. Оскільки 

бюджетні процеси, що здійснюються згідно принципам прозорості та 

відкритості звужують можливості для марнотратства, неефективного та 

нецільового витрачання державних коштів, а також сприяють зменшенню 

втрат, зумовлених корупцією. 

 

 

Рис. 1.3. Роль ВОФК у забезпеченні бюджетної безпеки 

Джерело: складено автором на основі [28, 122].  
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звіти щодо їх виконання «достатньої та адекватної інформації для перевірки 

дотримання принципу бюджетної стабільності та досягнення поставлених 

цілей по стабілізації бюджету та виконання європейських нормативів у сфері 

державної звітності» [116, с. 119]. 

У застосуванні до поточного етапу розвитку нашого суспільства, 

принцип транспарентності, поряд з принципами законності, продуктивності 

та економічності можна вважати одним з обов'язкових напрямків у діяльності 

контролюючої організації [116, с. 120].  

Транспарентність для громадян це – право доступу до інформації, що 

дозволяє сформувати чітке і обґрунтоване уявлення про якість державного 

управління, а для державного апарату – обов'язок забезпечувати 

впорядковане й передбачуване керування державою, звітуючи про свою 

діяльність таким чином, щоб представлена громадянам інформація дозволяла 

їм здійснювати свої права, в тому числі знати, як витрачаються довірені 

державі кошти, якими критеріями уряд користується у своїй діяльності, і 

наскільки і те, й інше відповідає вимогам чинного законодавства. 

Таким чином, транспарентність можна охарактеризувати як неодмінну 

умову повідомлення громадян про хід управління державою і, одночасно, як 

умову злагодженої роботи механізмів внутрішнього і зовнішнього 

державного фінансового контролю [132, с. 124]. 

Особливу роль у цьому контексті слід відвести вищим органам 

фінансового контролю, оскільки їх діяльність спрямована саме на те, щоб 

виявити недоліки бюджетного процесу, які призводять до неефективного 

використання державних ресурсів і сформулювати рекомендації щодо їх 

усунення. 

На вищі контрольні органи покладено завдання ретельного відстеження 

використання коштів державного бюджету. Від того, які саме функції і 

повноваження присвоєні контрольному органу держави, наскільки в 

національну систему контролю держави впроваджені міжнародні стандарти 

та принципи аудиту, ступеня незалежності вищого органу фінансового 
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контролю, а також інших факторів можна судити про ефективність системи 

державного фінансового контролю. Це, в свою чергу, прямо впливає на 

ефективність бюджетної системи, в якій прозорість і відкритість бюджетного 

процесу є невід'ємними елементами. 

Для нормального функціонування вищого органу фінансового 

контролю важливою умовою є надання йому необхідної незалежності, 

самостійності та відповідних повноважень. 

Залежно від типу системи державного фінансового контролю, основи 

організації роботи ВОФК та їх повноваження різняться. 

Умови, які необхідні для виконання ВОФК своїх функцій, а саме 

сприятливі зовнішні фактори, чітке визначення повноважень, незалежність, 

відповідне фінансування, персонал, мінімальні обмеження та можливість 

обміну досвідом щодо роботи ВОФК дасть змогу їм виконувати не лише 

прямі їх функції, а й сприяти боротьбі з корупцією, що є актуальною 

проблемою державних фінансів [226]. 

Таким чином, ВОФК відіграють важливу роль у всіх сферах, де 

відбуваються операції з фінансовими ресурсами держави, удосконалюючи 

окремі аспекти у бюджетній, податковій, борговій, соціальній сфері та 

державному управлінню загалом. Такий вплив ВОФК зумовлений широтою 

функцій, покладених на них. 

До визначення функцій ВОФК існує два підходи, за першим підходом 

виділяють три основні функції державного фінансового контролю, а відтак і 

ВОФК, на які покладена його реалізація: 

1. Інформаційна. 

2. Профілактична. 

3. Мобілізуюча. 

Відповідно до другого підходу виділяють п’ять функцій, які включають 

в себе різні аспекти діяльності ВОФК і більше враховують специфічність та 

значущість цих органів, а саме функції: 
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- організаційно-методичні – забезпечення вищим органом фінансового 

контролю організації контрольних дій та процедур; 

- контрольно-перевірочні - визначення форм, видів, строків, об’єктів 

контролю, мети та інших параметрів контрольних дій;  

- експертно-аналітичні функції ВОФК включають в себе аналіз 

відхилень, причин порушень, тенденцій розвитку об’єктів контроль тощо; 

- інформаційні функції - взаємодія ВОФК з іншими інституціями та 

громадськістю, доведення до відома суспільства результатів проведених 

заходів та інформування про існуючи проблеми й шляхи їх усунення; 

- консультаційні – обмін досвідом між ВОФК різних країн та 

світовими спілками, винесення на основі проведення спільних аудитів 

висновків та рекомендацій. 

Надважлива роль ВОФК у державному управлінні зумовлює 

необхідність закріплення основних положень, за якими він функціонує в 

конституції країни, що зазначається також і в Лімській декларації керівних 

принципів аудиту державних фінансів. Проте практика державного контролю 

свідчить про те, що конституційна регламентація норм діяльності ВОФК 

може бути різна, залежно від чого виділяють такі її моделі: 

- парламентська – включення в конституцію статусу, окремих 

повноважень ВОФК в розділ, що містить приписи про діяльність 

законодавчої влади; 

- президентська – в розділ конституції, в якому міститься інформація 

про президента держави та його адміністрацію, включаються основні 

положення про створення ВОФК, призначення і зняття посадових осіб тощо;  

- судова – у розділ конституції про систему національного 

судочинства включається інформація про ВОФК; 

- фінансово-економічна – включення норм про ВОФК до розділу 

конституції, який описує бюджетний процес, механізм оподаткування, 

систему контролю бюджетних коштів; 
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- спеціальна – створення окремого розділу конституції, в якому 

викладаються основні норми про організацію і функції ВОФК; 

- змішана – поєднання елементів з вищеописаних моделей, як правило, 

це дуалістична модель, де використовуються два взаємопов’язані комплекси 

норм щодо ВОФК [152, с. 49–51].  

Особливості вищих органів фінансового контролю, в першу чергу, 

зумовлені типом системи зовнішнього державного фінансового контролю, 

яка функціонує у країні. Історично склалися різні типи таких систем: 

- наполеонська; 

- вестмінстерська; 

- колегіальна. 

Наполеонська або судова модель, відома також як Cour des comptes чи 

Court of accounts (суд рахунків), характеризується тим, що ВОФК незалежний 

від виконавчої та законодавчої гілок влади, має одночасно як судові так і 

адміністративні повноваження.  

ВОФК виносить власні судження щодо дотримання законів та інших 

нормативно-правових актів урядом, а також про те, наскільки ефективно 

було здійснено державні видатки. 

За такої моделі ВОФК має повноваження перевіряти кожну державну 

установу, включаючи міністерства, відомства, організації, а також комерційні 

підприємства та установи соціального захисту [226, с. 1–2]. 

Одним з ключових аспектів судової моделі є те, що відповідні урядовці, 

як правило, мають нести особисту відповідальність у вигляді штрафів за 

несанкціоноване або незаконне використання державних коштів. Також цій 

системі характерний високий рівень підзвітності уряда парламенту щодо 

використання ресурсів держави. Особливості функціонування ВОФК у 

наполеонській моделі наступні: 

- ВОФК є судом, його члени – це судді, які мають повноваження щодо 

встановлення штрафів для підконтрольних об’єктів; 
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- високий рівень незалежності членів суду рахунків, які зазвичай 

призначаються на невизначений термін, обмежений лише пенсійним віком; 

- суд обирає одного з членів як президента суду рахунків; 

- основним напрямком аудиторської роботи є перевірка законності 

операцій з державними ресурсами; 

- персонал ВОФК переважно має юридичну освіту, ніж економічну 

[204, с. 6–7]. 

Вестмінстерська, англо-саксонська,  або парламентська модель 

передбачає існування незалежного органу контролю, який є підзвітним 

парламенту. Персонал ВОФК складається з аудиторів, економістів. Голова 

ВОФК, як правило, це генеральний аудитор, призначається та звільняється 

парламентом. Періодичні звіти про основні фінансові показники та операції з 

державними ресурсами державних установ затверджується органом 

зовнішнього контролю, проте акцент в даній моделі переноситься з аудиту 

законності. 

Судовими функціями ВОФК не наділений, проте за необхідністю 

виявлені матеріали про порушення можуть бути передані у відповідні 

служби. 

Колегіальна модель близька до парламентської, проте має ряд 

характерних особливостей. Так, замість головного аудитора керівним 

органом є колегія або рада керуючих, яка формується з членів ВОФК 

[197, с. 13]. 

На основі викладеного матеріалу можна зробити висновок про те, що у 

сучасному світі постійно збільшується роль ВОФК, оскільки виконуючи свої 

функції, вони впливають на усі ланки системи державних фінансів, та навіть 

усієї фінансової системи. Залежно від моделі конституційної регламентації 

ВОФК та побудови системи зовнішнього державного фінансового контролю, 

вони мають різний спектр повноважень, чим і визначається міра та об’єкти 

впливу ВОФК. Чим більший ступінь незалежності та більший обсяг 

повноважень має ВОФК, тим більше важелів він може використати для 
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підвищення якості державного управління у всіх його сферах та проявах, тим 

самим, підвищуючи темпи соціально-економічного розвитку суспільства. 

 

 

1.3. Державне бюджетування як предмет зовнішнього державного 

фінансового контролю 

 

 

Державний бюджет є одним з головних ресурсів держави, управляючи 

яким вона може впливати на більшість соціально-економічних процесів у 

країні. Ефективне бюджетування передбачає не лише мінімізацію витрат при 

одночасній максимізації отриманих результатів, а й побудову бюджетної 

системи, організацію бюджетного процесу, наявність сучасних методів та 

інструментів у бюджетній сфері, які сприятимуть задоволенню соціальних та 

матеріальних потреб суспільства, розвитку національної економіки. Постійно 

розвиваються різні технології управління бюджетними ресурсами, 

змінюється і трансформується й зміст державного бюджетування. Відтак 

необхідним є визначення сутності цього процесу в сучасних умовах, з 

урахуванням особливостей бюджетної системи країни, останніх  тенденцій та 

підходів до управління бюджетними ресурсами. Виділення окремих 

елементів процесу бюджетування дозволить обрати конкретні методи впливу 

та контрлю за кожним з цих складових з метою підвищення ефективності 

бюджетування в цілому.  

Бюджетування як управлінська технологія виникло у другій половині 

ХХ сторіччя у розвинених кранах і застосовувалось у фінансах 

господарюючих суб’єктів. Спеціальні технології бюджетування (від англ. 

слова «budgeting»), що об’єднують аналіз, приймання бюджетних рішень та 

управління фінансами на державному і місцевому рівнях [5, с. 9] 

досліджувалися різними науковцями та практиками у сфері фінансів, і з 

часом виробилися різні підходи до розуміння сутності цього процесу.  
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У вітчизняній науковій думці існує розуміння поняття 

«бюджетування» як стандартизованого процесу визначення обсягу і складу 

витрат, пов'язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів та 

забезпечення покриття цих витрат ресурсами підприємства. 

Стандартизований процес бюджетування базується як на самостійно 

розроблених підприємством, так і на загально-визначених вимогах і 

процедурах, передбачених національними стандартами бухгалтерського 

обліку [14, с. 44].  

Проте бюджетування не можна розглядати тільки як процес 

зіставлення доходів та витрат, необхідно враховувати усі аспекти управління 

ресурсами, яких воно стосується – підвищення ефективності, посилення 

контролю, координація усіх структурних підрозділів, зв'язок зі стратегічними 

цілями тощо. Так, різні науковці звертають увагу на окремих перевагах 

застосування методів бюджетування.  

Наприклад, на ролі бюджетування у досягненні цілей наголошують 

зарубіжні дослідники Джай К. Шим, Джойл Г. Сігел: «бюджетування – 

колективний процес, який дає змогу погодити діяльність підрозділів 

усередині  компанії і підпорядкувати її загальній стратегічній меті [47]», 

І. А. Бланк, який визначає бюджетування як процес розробки конкретних 

бюджетів відповідно до цілей оперативного планування [14, c. 490],  

В. Скляренко [154] визначає процес розробки, управління і контролю 

бюджетів у відповідності до цілей підприємства та інші. 

Бюджетування як інструмент координації діяльності структурних 

елементів єдиного цілого розглядає В. М. Самочкіна: бюджетування – це 

система узгодженого управління підрозділами підприємства на підставі 

відповідних бюджетів в умовах динамічно та диверсифікованого бізнесу 

[150, c. 200]. Водночас, Е. Харитонова [175] визначає бюджетування як 

систему узгодженого управління окремими підрозділами господарюючого 

суб'єкта на основі систематичної обробки економічної інформації в умовах 

динамічно мінливого бізнесу, основне завдання якої полягає в підвищенні 
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ефективності роботи підприємства на підставі координації всіх подій, що 

охоплюють зміну господарських коштів підприємства та їх джерел.  

Логічно, що бюджетування тісно пов’язане з процесами планування та 

прогнозування, тому часто порівнюють та співставляють ці поняття. 

Поширене також трактування бюджетування як технології фінансового 

планування, обліку і контролю доходів і витрат, отриманих від бізнесу на 

всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані та фактичні 

показники [103]. 

Проте важко погодитися з думкою Шершньової З. Є. про те, що 

«спільним для поточного планування та бюджетування є їхня 

короткостроковість (на один рік)» [184, с. 18], оскільки бюджетування часто 

передбачає формування бюджетів на декілька років, що і забезпечує 

комплексний підхід до формування політики держави та досягнення 

стратегічних цілей. Також можна заперечити, що бюджетуванню притаманна 

«внутрішня спрямованість без урахування зовнішніх умов функціонування 

підприємства: ринків, конкуренції, стану економіки, демографії, НТП тощо» 

[184, с. 18], адже бюджетування передбачає системний підхід до визначення 

основних напрямів та обсягів фінансування заходів,  необхідних для 

досягнення проголошених цілей. Так, pосійський вчений В. А. Самочкин 

[149] до цього також додає, що бюджетування має на меті виявлення ризиків 

та зниження їх рівня, підвищення гнучкості та адаптації до змін.   

Бюджетування, безумовно, передбачає здійснення контролю за 

виконанням затверджених бюджетів на предмет цільового, своєчасного 

використання коштів, а також щодо ефективності проведених заходів. Це, в 

свою чергу, призводить до  підвищення відповідальності за результати 

діяльності. Це пояснює існування такого підходу до трактування поняття 

«бюджетування», за яким воно розглядається як управлінська технологія, яка 

використовується для підвищення відповідальності керівників різного рівня 

управління за фінансові результати, які досягнуті очолюваними ними 

структурними підрозділами» [14, с. 44]. Акцентування на взаємозв’язку 
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процесів бюджетування та контролю за використанням фінансових ресурсів 

також є і у працях З. Є. Шершньової: «бюджетування є характерною 

особливістю управління, що базується на контролі та управлінні «за 

відхиленнями» [184, c. 18].
 
 

У працях вітчизняних дослідників зустрічається підхід, за яким 

бюджетування розглядається як елемент внутрішньогосподарського 

контролю [141], з чим важко погодитись, адже бюджетування передбачає 

фактичне складання бюджетів, які за своєю економічною сутністю є планом 

майбутніх доходів та видатків, а фактичне отримання доходів та здійснення 

видатків – це ті показники, які порівнюються з плановими, встановлення 

таких відхилень, їх причин, наслідків – це і є внутрішньогосподарський 

контроль. Таким чином, бюджетування включає в себе проведення 

контрольних дій, отже не може виступати складовою контролю.  

У контексті державних фінансів має місце внутрішній та зовнішній 

державний фінансовий контроль, а також внутрішній аудит у державних 

установах, організаціях чи відомствах. Для з’ясування зв’язку та конкретних 

каналів впливу зовнішнього державного фінансового контролю на 

бюджетування держави, і, зокрема, його ефективність, необхідно визначити 

елементи, етапи бюджетування, його характерні риси. 

На думку  українського вченого Є. Є. Іоніна «…загальноприйнятого 

поняття як самого бюджетування, так і окремих його елементів ні в Україні, 

ні у світі не сформувалося. Концепція бюджетування постійно еволюціонує 

та у кожній країні має свої особливості» [76, c. 262], це підтверджує і той 

факт, що існують різні підходи до визначення бюджетування (як на рівні 

фінансів підприємств, так і державних фінансів) та до того, які саме елементи 

та процеси  відносити до бюджетування держави, а які ні. Тому розглядати 

сутність бюджетування також варто відповідно до хронологічного розвитку 

цього явища. 
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Так, у 1982 році Кив Тай та Томас Тейлор запропонували модель 

бюджетування (рис. 1.4), яка відображає процес бюджетування у фінансовій 

діяльності держави. 

Дану модель можна звести до наступного: 

1. Враховуючи певні фактори (економічного розвитку, соціальних 

потреб суспільства, національних інтересів тощо) складаються бюджети. 

 

Рис. 1.4 Модель бюджетування держави 

Джерело: [215, с. 27]. 

 

2. Фінансові ресурси акумулюються до бюджетів відповідних 

рівнів.  

3. Відбувається виконання бюджетів, яке включає: 

- здійснення капітальних інвестицій держави; 

- здійснення державних закупівель; 

- управління грошовими коштами у розпорядженні держави; 

- здійснення державних запозичень, управління державним 

боргом; 

- надання державних гарантій та кредитів; 

- ризик-менеджмент та фінансовий менеджмент державних 

проектів та програм тощо. 

Зовнішнє середовище 
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4. Відображення усіх операцій, які проводяться з бюджетними 

коштами та іншими фінансовими ресурсами держави. 

5. Проведення внутрішнього аудиту та контролю протягом 

виконання бюджетів. 

6. Отримання результатів від виконання бюджету – соціальні 

послуги, суспільні блага, ефекти від реалізації державних програм, все, що в 

кінцевому підсумку сприяє соціально-економічному розвитку. 

7. Здійснення державного фінансового контролю (мається на увазі 

незалежний, зовнішній державний фінансовий контроль, який покладений на 

ВОФК в державі), однією з цілей якого є оцінювання ефекту, який був 

досягнутий по результатам виконання бюджету. 

Відповідно до описаної моделі, було виділено конкретні сфери впливу 

по кожному з елементів бюджетної системи (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Сфери впливу елементів системи державного управління 

Елемент державного управління Об’єкти впливу 

Бюджетування Державні сектор економіки, бюджетний процес та 

бюджетна політика, методи та підходи до виконання 

бюджету; 

Фінансовий менеджмент Процес фінансового менеджменту, ризик-

менеджмент, управління державним боргом, 

управління грошовими засобами, управління 

державними закупівлями, бюджетування капіталу; 

Державний облік, аудит та 

звітування 

Концепції обліку, основи державного обліку, облікові 

цикли, структура фондів, фінансова звітність та 

аудит. 

Джерело: [215, с. 280]. 

 

Таким чином, запропонований підхід  пропонує концепцію 

«Державного бюджетування та фінансового менеджменту», і чітко 

розмежовує сфери цих процесів. Бюджетування зводиться до наступного: 

- визначення потреб суспільства, які держава може задовольнити, 

формулювання конкретних цілей, тобто вироблення бюджетної політики; 

- вибір методів, принципів складання бюджету; 
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- безпосереднє складання бюджету; 

- забезпечення бюджетного процесу.  

Існує і протилежна думка – бюджетування розглядається як 

«…специфічна форма фінансового менеджменту, що пов’язана з 

розробленням та аналізом бюджетів, окремих кошторисів і державних 

програм на основі альтернативних варіантів» [115, c. 11]. 

Також доволі вузько розглядається це поняття різними науковцями, які 

визначають бюджетування на рівні держави як систему організації 

бюджетного процесу, систему формування бюджету, яка відображає 

взаємозв’язок між планованими бюджетними витратами і досягнутими 

результатами [76, с. 262]; як систему формування, виконання бюджету та 

бюджетного контролю, що відслідковує зв’язок між бюджетними витратами 

та досягнутими результатами, має на меті підвищення якості державного 

управління [56]. 

Мета бюджетування за такого підходу визначається як «дослідження 

відповідності витрачених ресурсів і отриманих результатів, оцінка 

значущості та економічної і соціальної ефективності тих чи інших видів 

діяльності, що фінансуються з бюджету» [76, c. 262].  

На противагу такому підходу, Б. А. Райзберг вважає бюджетування 

«однією з провідних ланок державного управління економікою, що 

відображає не лише фінансову, а й соціально-економічну політику держави в 

цілому» [146, c. 95]. Державне бюджетування як основний прояв фінансового 

планування представляє процес формування і використання бюджету – 

централізованого грошового фонду з метою фінансування широкого кола 

суспільних благ, державних програм. 

Існує також думка, що під бюджетуванням слід розуміти весь процес 

управління бюджетними коштами на основі встановлених пріоритетів 

розвитку країни, фіскальної стратегії, обґрунтованих розрахунків бюджетних 

видатків і оперативного управління програмами у ході їх виконання для 

досягнення встановлених цілей [5, с. 9]. 
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Як показує аналіз еволюції розвитку бюджетування, зміст цього 

процесу в кожній державі залежить від ступеню економічного розвитку, 

особливостей системи державного устрою та влади, бюджетної системи 

тощо.  

Проте узагальнюючи наведені підходи та враховуючи риси, які набуває 

бюджетування у сучасних умовах, автор пропонує розглядати бюджетування 

як функцію державного управління в бюджетній сфері, яка забезпечує 

досягнення цілей бюджетної політики, ефективного управління фінансовими 

ресурсами державного бюджету шляхом складання, реалізації та коригування 

доходів та видатків державного бюджету відповідно до економічних умов, 

фінансових можливостей держави та потреб суспільства на певному етапі 

соціально-економічного розвитку. 

Детальніше розкрити суть бюджетування та конкретні етапи його 

здійснення і характерні риси на кожному з них можна визначивши складові 

елементи цього процесу. Проте, різні методи бюджетування передбачають 

існування відповідних елементів бюджетної системи.   

У розвинених країнах за останні 50 років методи, технології та 

процедури бюджетного менеджменту зазнали швидких і суттєвих змін: від 

традиційного бюджету, бюджету від результатів виконання, базового 

бюджетування, бюджетування „з нуля”, бюджетування „sunset” до бюджету 

на основі цільових програм [170, c. 31].  

Методи бюджетування, які здебільшого мали місце у державному 

управлінні наступні: 

- постатейний бюджет – проста  система  рахунків із зазначенням  

об’єктів  видатків, є  простим  інструментом  створення  бюджетних  

рахунків,  які  можна  уніфіковано  застосовувати  у складних умовах 

державного управління. Такий метод ускладнює  розуміння взаємозв’язків  

між  спожитими  факторами  та  завданнями, основна  увага  приділяється  

правильності  видатків,  а  не  доцільності результатів; 
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-  cкладання бюджету з нуля – вибір  відбувається на основі 

зв’язків  між  спожитими  факторами,  обсягами  робіт  і  виходом  з  погляду  

ефективності  та  впливів, здійснюється вибір  з-поміж  конкуруючих  

ресурсних  стратегій залежно від їх  рейтингу,   що дозволяє виключити  або  

зменшити  низько пріоритетні  програми  чи  напрямки діяльності,  і  

збільшити фінансування високо пріоритетних напрямків за рахунок 

перерозподілу ресурсів; 

- бюджет орієнтований на результат, за якого відповідальність не  

обмежується  ідеями  фіскальної  єдності  та  дотримання  стандартів, окрім 

визначення фінансування, робиться акцент на очікуваному результаті, 

включає  оцінку  роботи,  результативність  та  досягнення; 

- програмне  бюджетування, яке здійснюється на основі складання 

та виконання програм, встановлення  пріоритетів,  цілей  та  завдань,  що 

дозволяє  забезпечити  досягнення  найважливіших  цілей  при  наявних  або  

очікуваних  ресурсах тощо [134, с. 130 – 132]. 

Починаючи з 60-х років XX століття відбувається рішучий перехід до 

планування бюджету й управління ним на основі аналізу альтернатив. У 

зв’язку з цим останніми десятиліттями в західних країнах набули поширення 

програмно-цільові бюджети [170, с. 31].  

Бюджетування як форма державного управління включає:  

- встановлення обсягів і структури грошових доходів держави, 

джерел доходів протягом бюджетного періоду;  

- формування структури, обсягів, адресації грошових витрат 

держави протягом бюджетного періоду;  

- досягнення певного рівня збалансованості грошових доходів і 

витрат держави за бюджетний період;  

- виділення пріоритетних напрямків витрачання грошових коштів 

держави, які повинні бути гарантованими, забезпеченими (захищені статті 

державного бюджету); 
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- узгодження бюджетів з основними напрямками державної 

економічної і соціальної політики;  

- створення державних резервів, запасів грошових коштів і 

регулювання внутрішнього і зовнішнього державного боргу [146, с. 95]. 

Враховуючи специфіку програмно-цільового бюджетування, можна 

виділити такі елементи системи бюджетування: 

- пріоритети фінансової політики держави; 

- структура бюджетних програм; 

- перерозподіл видатків між бюджетними програмами; 

- система організаційно-економічного забезпечення реалізації 

програм; 

- фінансовий контроль за виконанням програм [76, с. 263]. 

Складові бюджетування часто ототожнюють з етапами цього процесу, 

наприклад, Д. Гладких підкреслює, що світова практика виділяє такі головні 

елементи програмно-цільового бюджетування, як: 

1. Стратегічне планування діяльності органів державної влади та його 

складова – фінансове стратегічне планування (перший етап циклу 

бюджетування). 

2. Середньострокове бюджетування, що визначає певні часові фіскальні 

межі для оптимального розподілу ресурсів у середньостроковій перспективі 

за програмами (другий етап циклу бюджетування). 

3. Система моніторингу й оцінки бюджетних програм і результатів 

діяльності їх виконавців (основою для останньої є стратегічні 

плани) [36, с. 7]. 

Окремим аспектом дослідження бюджетування є визначення 

взаємозв’язку категорій «бюджетного процесу» та «бюджетування». 

Оскільки бюджетування походить від англійського слова «budgeting», 

яке перекладається також як «бюджетний процес», дані поняття часто 

ототожнюють. Проте у різних країнах існують відмінності у етапах, з яких 
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складається бюджетний процес. Тому сучасне розуміння «бюджетування» та 

бюджетного процесу в конкретній країні можуть не співпадати. 

Так, бюджетний процес можна розглядати як «процес цілеспрямованої, 

систематичної, і безперервної взаємодії органів влади, які мають бюджетні 

повноваження за допомогою загальних функцій управління» [23, c. 32] та 

включає у себе стадії складання, розгляду, затвердження і виконання 

бюджету з послідуючим звітуванням про результати діяльності, де 

невід’ємним елементом бюджетного процесу є державний фінансовий 

контроль.  

Визначення державного бюджетування є складнішим, і оскільки у 

вітчизняній науці існує декілька підходів до розуміння цього поняття, які 

різняться за тим, які саме процеси державного управління до нього 

включають, їх можна узагальнити наступним чином: 

1. Державне бюджетування є етапом бюджетного процесу, який 

передбачає бюджетне планування та складання бюджетів. Важко погодитись 

з даним підходом, адже в сучасних умовах бюджетування стало окремою 

управлінською функцією, яка не обмежується лише формуванням бюджетів, 

а й передбачає постійний моніторинг їх виконання, коригування та 

балансування у процесі реалізації, виходячи з критеріїв ефективності та 

доцільності. Перелічені заходи виходять за межі етапу складання проекту 

закону про державний бюджет та його розгляду і прийняття, оскільки 

тривають протягом усього бюджетного циклу. 

2. Бюджетування держави включає в себе планування, складання та 

коригування бюджетів, що може відбуватися на різних стадіях бюджетного 

процесу [5, 124]. Такий підхід більше відображає специфіку державного 

бюджетування, і з такої точки зору, бюджетний процес включає в себе 

бюджетування, виконання бюджету, звітування про виконання та контроль. 

На думку автора, необхідним є чітке розмежування організаційно-

процесуальних аспектів виконання державного бюджету (що здебільшого 

стосується касового виконання, діяльності державних органів влади, установ 
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та організацій, пов’язаних з їх поточною діяльністю, закупівля/надання 

передбачених товарів, робіт та послуг тощо) та власне процесу 

бюджетування – складання, розширення чи урізання видатків бюджету 

виходячи з потреб та змін, спричинених соціально-економічними факторами, 

пошук джерел доходів бюджету та балансування бюджету виходячи з 

поточної ситуації, відхиленням від запланованих показників і т. д. При 

цьому, таке коригування та балансування може і має ґрунтуватися на 

результатах поточного контролю щодо виконання бюджету, діяльності 

окремих міністерств, відомств чи установ, які використовують бюджетні 

кошти, проте використання висновків за результатами контролю – це не 

виконання контрольної функції, адже існують спеціальні контрольні органи 

або органи з контрольними повноваженнями, які її реалізують та надають 

таку інформацію.  

3. Державне бюджетування тотожне бюджетному процесу, дані 

категорії є синонімічними [151, 225]. Таке прирівнювання цих понять має 

певне підґрунтя, адже у зарубіжній науці та практиці розуміючи бюджетний 

процес вживають категорії “budget process” (бюджетний процес), “budgeting” 

(бюджетування), “public budgeting” (державне бюджетування), “public sector 

budgeting” (державне бюджетування, бюджетування на рівні держави).  

Проте це суперечить деяким поглядам на сутність категорії бюджетування, 

зокрема, державного, адже існують певні відмінності від бюджетного 

процесу, які були розглянуті у попередньому пункті.  

Відтак, у подальшому дослідженні державне бюджетування 

пропонується розглядати як процес планування, складання, коригування, 

балансування доходів та видатків державного бюджету відповідно до цілей 

бюджетної політики, фінансових можливостей держави, економічних умов та 

потреб суспільства на певному етапі соціально-економічного розвитку, що 

систематично зображене на рис. 1.5. 

Державне бюджетування є безперервним і комплексним процесом, 

який полягає у встановлені методів та критеріїв відбору інформації, яка 
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береться до уваги при складанні бюджету, методів аналізу та прогнозування, 

на основі яких визначаються основні соціально-економічні тенденції. На 

основі цих тенденцій формується уявлення про економічну ситуацію, яка 

очікується у бюджетному періоді та обсяги і структура фінансових ресурсів 

держави (доходна частина), якими вона може розпоряджатися у цей період. 

Також з огляду на виявлені тенденції та проголошений курс держави, 

визначаються та коригуються орієнтири та пріоритети бюджетної політики, з 

огляду на які визначаються основні напрями витрачання державних ресурсів 

задля задоволення суспільних інтересів (видаткова частина). Балансування 

доходів та витрат держави передбачає за необхідності зменшення видатків 

шляхом зменшення їх обсягів та структури, або пошуком додаткових джерел 

доходів чи джерел фінансування дефіциту, наслідком процесу балансування є 

державний бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Процес державного бюджетування 

Джерело: складено автором. 
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Безпосереднє виконання бюджетів, реалізація бюджету як плану не є 

складовою державного бюджетування, проте результати виконання є 

важливим джерелом інформації, яка необхідна для забезпечення 

бюджетування.  

Описаний процес бюджетування дійсний не лише для кожного 

бюджетного періоду, а й на будь-якому етапі бюджетного процесу, так, 

поточні показники виконання бюджету є інформацією для коригування 

бюджету на поточний бюджетний період.  

З такої точки зору, державне бюджетування у контексті контролю може 

виступати в якості: 

- процесу, протягом якого має здійснюватися контроль; 

- комплексу управлінських рішень, які ґрунтуються на результатах 

контрольних заходів;  

- предмета контролю. 

Також бюджетування передбачає здійснення внутрішнього, 

внутрішньовідомчого контролю у процесі планування, складання, 

секвестрування бюджету тощо. Необхідним є також врахування результатів 

звітів, рекомендацій та пропозицій контрольних органів при плануванні та 

складанні бюджету.  

У якості предмета контролю державне бюджетування має підлягати 

перевірці окремих його аспектів або процесу в цілому за критеріями 

законності, правильності, доцільності, ефективності та результативності. У 

такому контексті, бюджетування стає предметом зовнішнього державного 

фінансового контролю.  

Найширше розуміння будь-якого контролю – це встановлення 

відхилень фактичного стану від запланованого. Далі постають питання 

причин такої невідповідності, аналіз усіх факторів та рішень, які спричинили 

невиконання плану, формування матеріалів задля встановлення винних осіб, 
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розробка та направлення рекомендацій щодо уникнення таких відхилень у 

майбутньому.  

У контексті бюджетування держави, такими показниками є заплановані 

та фактичні доходи і видатки державного бюджету, з деталізацією по статтям 

доходів і видатків згідно бюджетної класифікації, розпорядникам бюджетних 

коштів різних рівнів, а також балансування доходів і видатків – 

дефіцит/профіцит бюджету, його співвідношення з запланованими 

показниками та відповідне фінансування. 

Важливим аспектом також є не лише фактичні та заплановані обсяги 

доходів і витрат, а й показники, які хараеткризують ефективність 

використання бюджетних ресурсів. 

Так, проаналізувавши різні підходи і погляди на зміст процесу 

бюджетування, можна виділити заходи, які він передбачає на кожній зі стадій 

бюджетного процесу, що дозволить описати співвідношення цих понять 

(табл. 1.5).  

Таблиця 1.5 

Співвідношення бюджетного процесу та державного бюджетування 

Етапи 

бюджетного 

процесу 

Заходи 

Підготовка до 

складання 

бюджету, 

складання, 

розгляд та 

прийняття 

бюджету 

Визначення тактичних цілей бюджетної політики; 

виділення пріоритетних напрямів витрачання грошових коштів; 

вибір та вдосконалення методів, технологій, інструментів бюджетування; 

встановлення обсягів і структури грошових доходів держави; 

планування та складання видатків; 

створення державних резервів, запасів грошових коштів; 

розроблення та аналіз бюджетів; 

розроблення та аналіз державних програм; 

досягнення певного рівня збалансованості доходів і витрат; 

Виконання 

бюджету 

моніторинг і оцінка бюджетних програм; 

оперативне управління програмами у ході їх виконання; 

пошук додаткових джерел доходів; 

регулювання внутрішнього і зовнішнього державного боргу; 

зміна структури чи обсягів видатків за програмами; 

Звітування 

про 

виконання 

бюджету 

оцінка результатів витрачання бюджетних коштів;  

співставлення витрачених ресурсів і отриманих результатів; 

оцінка значущості та соціально-економічної ефективності видів 

діяльності, що фінансуються з бюджету; 
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формулювання рекомендацій щодо наступного циклу бюджетування. 

Джерело: складено автором. 

 

Отже, бюджетування та бюджетний процес є не тотожними поняттями, 

адже бюджетний процес відображає перебіг процесів складання, прийняття, 

виконання та звітування про виконання бюджету у рамках бюджетного 

періоду, а державне бюджетування – це сукупність заходів, які відбуваються 

на кожному з етапів бюджетного процесу, а саме такі, що пов’язані з 

визначенням напрямів витрачання бюджетних ресурсів, визначення 

необхідних обсягів здійснення витрат та можливих обсягів акумулювання 

доходів бюджету, співставлення цих показників та визначення їх структури. 

У сучасних умовах застосування програмно-цільового методу 

формування бюджету, невід’ємним елементом бюджетування  є розробка та 

реалізація бюджетних програм, визначення показників їх ефективності, їх 

доповнення, зміна обсягів фінансування або припинення залежно від 

результату, який отримано у процесі виконання програм.  

Різницю між бюджетним процесом та бюджетуванням можна також 

продемонструвати на прикладах: неврахування доходів держави у повному 

обсязі є проблемою, яка відповідає стадії складання державного бюджету, а 

також входить до сфери державного бюджетування; нецільове використання 

державних коштів є проблемою, яка відповідає стадії виконання державного 

бюджету, але не входить до сфери державного бюджетування тощо.  

Залежно від устрою системи зовнішнього державного фінансового 

контролю у країні, усі або деякі з перелічених заходів (табл. 1.5), які 

здійснюються у процесі державного бюджетування мають бути предметом 

такого контролю. Виявлення та вжиття заходів щодо усунення порушень у 

процесі бюджетування держави, неефективних та недоцільних рішень, або 

таких, що суперечать законодавству та дотриманню пріоритетів держави у 

бюджетній політиці сприятиме удосконаленню державного бюджетування, 
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отже підвищити ефективність цього процесу можливо засобами зовнішнього 

державного фінансового контролю. 

 

 

1.4. Міжнародний досвід організації зовнішнього державного 

фінансового контролю 

 

 

Активні інтеграційні та глобалізаційні процеси зумовлюють 

необхідність використання сучасних методів державного управління та 

зовнішнього державного фінансового контролю, надають можливість 

дослідити та запозичити найкращий досвід інших країн у сфері контролю.  

Україна є членом регіональних та міжнародних організацій вищих 

органів фінансового контролю, тісно співпрацює у сфері контролю зі 

Світовим банком, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, 

зарубіжними країнами і за цей час зарекомендувала себе як держава, здатна 

ефективно здійснювати незалежний державний фінансовий контроль. Проте 

рівень корупції, правопорушень та низьма ефективність у бюджетній сфері 

свідчить про необхідність подальшої трансформації системи зовнішнього 

державного фінансового контролю в Україні з урахуванням надбань 

вітчизняного та міжнародного досвіду. 

Проте для того, щоб імплементувати в національну систему контролю 

досвід зарубіжних країн необхідно зважати на тісний зв'язок між 

особливостями державного устрою та державної влади в країні і 

відповідними характерними рисами системи державного фінансового 

контролю. Основоположні принципи, найкращі методи контролю та 

розмаїття його видів, які доцільно застосовувати на практиці викладено у 

міжнародних стандартах держаного аудиту, які вже поступово 

впроваджуються в Україні. Тому в даному контексті доцільно дослідити 
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міжнародний досвід у сфері зовнішнього державного фінансового контролю 

у таких площинах: 

- виділення найкращого досвіду зарубіжних країн по тим аспектам 

контролю, які потребують вдосконалення в Україні; 

- аналіз проблем та здобутків у сфері зовнішнього державного 

фінансового контролю пострадянських країн, як таких, що мали подібні 

умови формування та становлення ВОФК після розпаду СРСР та вивчення 

можливості запозичення шляхів підвищення ефективності зовнішнього 

державного фінансового контролю. 

За даними огляду відкритості бюджету Міжнародного бюджетного 

партнерства (IBP) у 2012 році середній показник відкритості вищих 

контрольних органів у світі склав 69 з 100 балів, що свідчить про їх достатню 

незалежність і гарну укомплектованість та існування значного потенціалу 

для покращення роботи ВОФК [221, с. 15]. 

Це свідчить про те, що за наявності ефективного органу фінансового 

контролю в державі є також достатні можливості впливу через нього на 

транспарентність бюджетного процесу. 

У даному дослідженні проаналізовано динаміку відкритості вищих 

органів фінансового контролю країн Європи та США (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Динаміка показника відкритості ВОФК країн Європи та США 

за 2008-2012 роки 

Джерело: складено автором на основі [72, с. 19–22; 221, с. 94–

96].Ошибка! Закладка не определена. 

 

Серед представлених країн 14 мають максимальний рівень відкритості 

контрольних органів, а постійна тенденція до поліпшення цього показника 

спостерігається у всіх країнах, крім Італії, Польщі, Чехії, Хорватії та України, 

де спостерігається значне пониження в деяких періодах. 

У багатьох країнах спостерігається різке зростання даного показника, 

що пов'язано з впровадженням міжнародних стандартів у діяльність ВОФК, 

використанням сучасних засобів інформування громадськості про результати 

проведених контрольних заходів. Це, в свою чергу, спрямоване на 

забезпечення незалежності контрольних органів, у тому числі фінансової, 

підвищення кваліфікації персоналу, розширення повноважень та інше. 

При розрахунку відкритості бюджетного процесу оцінюється доступ до 

восьми ключових бюджетних документів, один з яких – аудиторський звіт 
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про використання державних ресурсів, за результатами оцінки відкритості 

якого в Європі і США можна зробити такі висновки: 

- розширений аудиторський звіт складається органами державного 

контролю в 5 країнах: США, Швеції, Норвегії, Словенії, Боснії і Герцеговині; 

- значна відкритість аудиторського звіту спостерігається в більшості 

країн даного регіону, це 9 країн: Франція, Німеччина, Великобританія, 

Хорватія, Польща, Італія, Росія, Україна, Чехія; 

- мінімальна відкритість аудиторського звіту виявлена в 4 країнах, а 

саме, в Португалії, Іспанії, Румунії, Албанії; 

- аудиторський звіт не складається у Словаччині та Сербії, 

призначений тільки для внутрішнього використання в Болгарії. 

Відкритість бюджетного процесу багатофакторний показник, вплив 

відкритості вищого органу фінансового контролю на який є значним, але в 

той же час значимість його змінюється залежно від особливостей країни і 

регіону (табл. 1.6). 

Таким чином, виділяються дві основні групи по кожному регіону: 

1. Країни з високою прозорістю діяльності  ВОФК, якому відповідають 

високі показники відкритості бюджетного процесу в країнах Західної Європи 

та США і нижчі - у Східній Європі. 

2. Країни з достатньою відкритістю органів державного фінансового 

контролю (мінімальний рівень 67 % за обома регіонами), якому відповідають 

середня відкритість бюджетного процесу в Західній Європі і CША і нижча в 

країнах Східної Європи. 

 

Таблиця 1.6. 

Вплив ефективності вищого органу фінансового контролю на 

відкритість бюджетного процесу  

Відкритість ВОФК, % Відкритість бюджетного 

процесу, % 

Країна 

Країни  Західної Європи та США 

100 - 90 88 - 71 США, Великобританія, Швеція, 
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Норвегія, Франція, Німеччина 

89 - 67 63 - 60 Іспанія, Італія, Португалія 

Країни Східної Європи 

100 - 90 75 - 47 Чехія, Росія, Словенія, Словаччина, 

Польща, Боснія та Герцеговина, 

Албанія, Румунія 

89 - 67 65 - 39 Болгарія, Хорватія, Україна, Сербія 

Джерело: складено автором на основі [221]. 

 

Отже, можна зробити висновок про те, що існують можливості для 

підвищення відкритості та прозорості бюджетного процесу засобами 

зовнішнього державного контролю, що особливо актуально для країн Східної 

Європи, де спостерігаються низькі показники відкритості бюджету. 

З боку вищих органів фінансового контролю необхідним для 

підвищення рівня транспарентності бюджетного процесу є також постійна 

робота з впровадження сучасних механізмів залучення громадськості в 

розробці аудиторських програм (визначаючи агентства, програми або 

проекти, що підлягають аудиторській перевірці), проведення аудиторських 

розслідувань (як відповідачів, свідків і т.д.). Позитивною практикою є 

розробка та впровадження систем «попередження про шахрайство», які 

можуть бути доступні через офіційні сайти органів контролю. Такі системи, 

як правило, містять щорічні зведення за отриманими заявами про 

шахрайство, в яких вказується задіяне установа, суб'єкт звинувачень, дата 

отримання заяви та вжиті контрольним органом дії. 

Також проведення якісного аудиту використання державних ресурсів, 

встановлення всіх порушень і винних осіб з подальшим винесенням 

відповідних санкцій з боку контрольних органів і виконання рекомендацій, 

сформульованих за результатами перевірок з боку органів державного 

управління, є необхідними умовами прозорості та ефективності бюджетної 

системи держави. 

Також важливим є участь ВОФК в діяльності уряду, особливо у 

кризовий період під час розробки антикризових заходів. Лише у 70% членів 

Євросоюзу вищі органи фінансового контролю мають повноваження щодо 
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перевірки плану антикризових заходів уряду [224]. Такі заходи спрямовані не 

лише на формулювання пропозицій вищими органами фінансового контролю 

до уряду, а й перевірку обраних заходів на відповідність меті, ефективність 

обраних заходів, добросовісність їх виконання тощо. 

Наступним важливим аспектом діяльності ВОФК є повноваження з 

контролю за приватними підприємствами та корпораціями з часткою 

державної участі як складової державних фінансів, оскільки вони 

розпоряджаються частиною ресурсів держави. 

У більшості країн основними критеріями, за якими держава контролює 

роботу приватних і державних підприємств, є виконання обов'язкових 

відрахувань до державного (федерального) бюджету і реалізація урядових 

замовлень. У державному секторі економіки, крім того, предметом 

державного контролю є оцінка ефективності роботи підприємств шляхом 

порівняння видатків і реалізації продукції, цільове витрачання державних 

коштів та використання державного майна. 

На приватних підприємствах контроль держави за їхньою діяльністю 

обмежується перевірками своєчасності й повноти відрахувань до бюджету, 

правильності ведення бухгалтерських рахунків, дотримання чинного 

законодавства з питань оплати праці найманих працівників, виконання 

державних контрактів і зобов'язань. Решта питань, пов'язаних із 

забезпеченням ефективності діяльності приватних підприємств, підлягає 

внутрішньому контролю, який здійснюється самостійними підрозділами 

підприємств або аудиторами. 

У більшості розвинутих країн світу, у тому числі у країнах 

Європейського Союзу, фінансовий контроль здійснює ВОФК, а також 

урядові контрольно-ревізійні служби.  

Так, у ФРН, Фінляндії та в інших країнах рахункові палати 

контролюють діяльність усіх федеральних підприємств, страхових установ 

федерації, приватних підприємств із 50% часткою держави, решту 

організацій та відомств, якщо вони розпоряджаються державними коштами. 
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У Австрії Рахункова палата уповноважена здійснювати перевірки не лише 

державного господарства федерації, а й контролювати фінансову діяльність 

місцевих органів влади, благодійних фондів і закладів, управління якими 

здійснюється органами федерації. У Великій Британії функції державного 

фінансового контролю виконує Національна ревізійна рада. У Франції 

важливу роль в управлінні централізованими фінансовими ресурсами крім 

уряду й Міністерства фінансів, промисловості і економіки відіграють також 

спеціалізовані державні утворення: Національна кредитна рада, Банківська 

контрольна комісія, Комісія економічного і регіонального розвитку країни.  

У Сполучених Штатах Америки контроль у галузі фінансів 

здійснюють: Державне казначейство, Головне контрольно-фінансове 

управління Конгресу, Адміністративно-бюджетне управління при 

президентові, Управління з добору і розстановки кадрів, Президентська рада 

з боротьби із фінансовими зловживаннями в державних закладах, інспектори 

Федеральної резервної системи, Федеральної корпорації зі страхування 

депозитів штатів та інші органи. До функцій цих органів належить 

проведення ревізій, перевірок, встановлення оцінки і складання оглядів про 

виконання федеральних програм. При цьому перевіряється законність, 

доцільність та ефективність здійснених витрат [196]. 

Державна рахункова палата Угорщини, крім того, контролює діяльність 

податкового управління, державної митниці, управління гербових зборів і 

навіть господарську діяльність [4, с. 83].
 

Стосовно пруденційного нагляду, варто зазначити, що у світовій 

практиці відсутнє усталене регуляторне визначення пруденційного нагляду 

за небанківськими фінансовими та фінансово-кредитними установами, з 

часткою державної участі зокрема. 

Запровадження аудиту ефективності в державному секторі є одним з 

найбільш значних доповнень до традиційної ролі фінансового контролю. 

У фінансовому аудиті аудитор робить висновок стосовно відповідності  

фінансової звітності всім вимогам. В аудиті ефективності, аудитор 
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висловлює думку стосовно економічності і ефективності діяльності об’єкта 

контролю. 

У Чеській Республіці вищий орган фінансового контрою наділений 

повноваженнями контролю за фінансовими ресурсами держави, ресурсами 

місцевих органів управління, позабюджетними фондами та ресурсами 

Євросоюзу. Проте стосовно контролю за корпораціями з часткою державної 

участі даний орган не був наділений всіма контрольними повноваженнями, 

але з 2002 року вищий орган фінансового контролю здійснює аудит 

діяльності Національного банку Чехії [174]. 

Вищий орган фінансового контролю в Болгарії, повноваження якого 

були значно розширені у 2004 році, здійснює контроль за: 

- державним бюджетом; 

- місцевими бюджетами; 

- бюджетами фондів соціального страхування та медичного 

страхування; 

- програмами та фонди Євросоюзу; 

- бюджетом витрат Національного банку Болгарії; 

- формуванням та управлінням державним боргом та гарантіями 

держави; 

- процесами приватизації та концесії; 

- корпораціями з часткою державної участі за рішенням 

Національних Зборів [196, с. 132]. 

Таким чином, згідно законодавства більшості зарубіжних країн до 

компетенції вищих органів фінансового контролю входить контроль за 

діяльністю державних корпорацій та корпорацій з часткою державної участі, 

проте в деяких країнах існують специфічні умови, наприклад, необхідний 

відсоток участі держави або спеціальне рішення відповідних установ. 

Враховуючи складний шлях становлення зовнішнього державного 

фінансового контролю в Україні, який був зумовлений необхідністю 

формування системи державного контролю після виходу з Радянського 
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Союзу, важливим є досвід інших пострадянських країн, які застосовували 

різні шляхи розвитку державного аудиту. 

Визначальним критерієм для можливості здійснювати ефективну 

діяльність ВОФК є його конституційний статус, обсяг повноважень, який 

йому надано в державі, об’єкті та предмети контролю тощо (табл. 1.7). 

Серед країн пострадянського простору найпоширенішою є 

парламентська та спеціальна моделі. Єдиною з досліджуваних країн, де 

статус ВОФК не закріплений у конституції є Таджикистан [107]. Окрім 

конституційної регламентації діяльності ВОФК важливим аспектом є обсяг 

повноважень, який наданий головному контрольному органу, і які саме з них 

викладені у конституції.тНаприклад, у Конституції Азербайджану [229] 

записано лише, що в повноваження Міллі Меджлісу також входить 

формування складу Рахункової палати.  

У Конституції Вірменії [228] визначається статус Контрольної палати 

як незалежного органу, який повинен здійснювати нагляд за використанням 

бюджетних ресурсів, а також державної та комунальної власності. Також в 

конституції закріплено порядок звітності Контрольної палати перед 

Національною асамблеєю - не рідше разу на рік, і порядок призначення глави 

Контрольної палати - Національною Асамблеєю за рекомендацією 

Президента строком на шість років, при чому, член Контрольної палати не 

може бути главою більш, ніж два строки. План заходів Контрольної палати 

затверджується Національною Асамблеєю, інші повноваження і аспекти 

функціонування ВОФК Вірменії закріплені в законі.  

Таблиця 1.7 

Моделі конституційної регламентації ВОФК у пострадянських країнах 

Країна Назва  ВОФК та рік створення Член 

СНД 

Закріплення в Конституції 

Стат-

тя 

Розділ 

Парламентська модель 

Азербайджан Рахункова Палата Республіки 

Азербайджан, 2001 

+ 92 Про законодавчу владу 

(Міллі Меджліс) 

Вірменія Контрольна Палата Республіки 

Вірменія, 1996 

+ 83.4 Про законодавчу владу 

(Національна ассамблея) 
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Росія Рахункова палата Російської 

Федераціи, 1995 

+ 101, 

102, 

103 

Федеральне зібрання 

Модель спеціальної конституційної регламентації 

Литва Національний офіс аудиту 

Республіки Литва, 1992 

- 133, 

134 

Державний контроль 

Эстония (Государственный контроль) 

Национальный офис аудита 

Республики Эстония, 2002 

- 132-

138 

Палата контроля  

Білорусь Комітет дердавного контролю 

Республіки Білорусь, 2000 

+ 129, 

130, 

131 

Прокуратура. Комітет 

державного  контролю 

Грузія Палата контролю (State Audit 

Office), 1997 

- 97 Державні фінанси та 

контроль 

Молдова Рахункова палата Республіки 

Молдова, 2008 

+ 133 Національна економіка 

та суспільні фінанси 

Киргизстан Рахункова палата Киргизської 

Республіки, 1996 

+ 107 Інші державні органи 

Змішана модель 

Казахстан Рахунковий комітет з контролю 

за виконанням 

республіканського бюджету, 

1996 

+ 44, 

53, 

57,  

66 

Президент, Парламент, 

Уряд 

Судова модель 

Латвія Палата контроля (State Audit 

Office) Латвійської Республіки, 

2002  

- 87 Палата контролю, Суди 

Відсутня конституційна регламентація діяльності ВОФК 

Таджикистан Счетная палата Республики 

Таджикистан, 2011 

+ - - 

Джерело: складено автором на основі [63, 104–109, 207 –210, 227– 233]. 

Згідно з Конституцією Республіки Білорусь [105], державний контроль 

за виконанням республіканського бюджету, використанням державної 

власності, виконанням актів Президента, Парламенту, Уряду та інших 

державних органів, що регулюють відносини державної власності, 

господарські, фінансові та податкові відносини, здійснює Комітет 

державного контролю, який утворює Президент, також призначаючи голову 

комітету. Компетенція, організація та порядок діяльності Комітету 

державного контролю визначаються законодавством.  

У Грузії Палата контролю здійснює нагляд за використанням 

державних коштів та інших матеріальних цінностей, уповноважена 

розглядати діяльність інших державних органів фінансово-економічного 
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контролю, представляти пропозиції щодо вдосконалення податкового 

законодавства в парламент. У Конституції також закріплено, що Палата 

контролю повинна бути незалежною у своїй діяльності і підзвітна 

парламенту. Президент Палати контролю обирається строком на п'ять років 

парламентом Грузії більшістю від числа членів парламенту по поданні 

Президента Грузії. Палата контролю повинна представляти в парламент звіт 

щодо державних витрат два рази на рік - попереднього і остаточного і 

доповідь про свою діяльність один раз на рік. Повноваження, організація і 

порядок діяльності та гарантії незалежності Палати Контролю визначаються 

законом [227].  

У Конституції Казахстану [106] спеціальної статті про ВОФК немає, 

відображені окремі аспекти діяльності Рахункового комітету з контролю за 

виконанням республіканського бюджету, а саме: Голови Рахункового 

комітету призначає на посаду строком на п'ять років Президент; звіти 

комітету затверджуються Парламентом; кожна з палат парламенту призначає 

строком на п'ять років двох членів Комітету; уряд призначає чотирьох членів 

Рахункового комітету.  

У Киргизстані на конституційному рівні закріплено тільки статус 

ВОФК - Рахункова палата здійснює аудит виконання республіканського і 

місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, використання державної та 

муніципальної власності [104].  

У Конституції Латвії статус Палати контролю закріплений окремим 

однойменним розділом, згідно з яким вона є незалежним колегіальним 

органом. Також вказується, що порядок призначення Генерального аудитора 

відповідає процедурі призначення суддів (обов'язкове підтвердження 

Сеймом), а зняття з посади - лише за рішенням суду [230].  

У Литві, згідно з Конституцією, орган державного контролю здійснює 

нагляд за законністю володіння і користування державного майна і 

виконанням державного бюджету. Державний контролер представляє Сейму 

доповідь про щорічне виконання бюджету. Державний контроль очолює 
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державний контролер, який призначається на посаду строком на п'ять років 

Сеймом за поданням Президента Республіки, при вступі на посаду, 

державний контролер приносить встановлену законом присягу. 

Повноваження Національного офісу аудиту Литви регулюється спеціальним 

законом [208].  

Згідно з Конституцією Молдови Рахункова палата здійснює контроль 

за порядком формування, управління та використання публічних фінансових 

коштів, про що щорічно представляє Парламенту доповідь. Голова та сім 

членів Рахункової палати призначаються Парламентом за поданням Голови 

Парламенту, голова ВОФК - на п'ятирічний термін [209].  

Рахункову палату Росії утворюють Раду Федерації і Державна Дума 

для здійснення контролю за виконанням федерального бюджету, склад і 

порядок діяльності якої визначаються федеральним законом. Також в 

конституції закріплено повноваження Ради Федерації за призначенням на 

посаду та звільнення з посади заступника Голови Рахункової палати і 

половини складу її аудиторів, друга половина аудиторів належить до відання 

Державної Думи [108].  

У Конституції Таджикистану не закріплений статус, повноваження або 

інші аспекти функціонування Рахункової палати, як і основи системи 

державного фінансового контролю, відзначається тільки, що контроль за 

виконанням державного бюджету здійснює Маджлісінамояндагон (палата 

представників, нижня палата парламенту) [107].  

У спеціальному законі Рахункова палата Республіки Таджикистан 

визначена як вищий орган фінансового контролю, що здійснює незалежний 

аудит ота оцінювання виконання державного бюджету та готує пропозиції 

щодо вдосконалення процесу виконання бюджету [63].  

Національний офіс аудиту Естонії згідно конституції є незалежним 

державним органом, що здійснює контроль над господарською діяльністю 

державних установ, підприємств, організацій, використанням та збереженням 

державного майна, в тому числі, переданого у володіння місцевих 
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самоврядувань; а також підприємств, в яких держава має більше половини 

голосів, визначених паями або акціями, або тих, кредити або виконання 

договірних зобов'язань яких гарантуються державою. Огляд використання і 

збереження державного майна за попередній бюджетний рік подається 

одночасно з обговоренням в Рійгікогу звіту про виконання державного 

бюджету. На конституційному рівні закріплені також основні аспекти 

діяльності глави Національного офісу аудиту - Державного контролера, який 

призначається на посаду і звільняється з посади Рійгікогу (парламентом) за 

пропозицією Президента Республіки на п'ять років. Державний контролер 

може брати участь в засіданнях Уряду Республіки з правом дорадчого голосу 

з питань, що входять до сфери його обов'язків. Як керівник свого відомства 

державний контролер користується тими ж правами, якими за законом 

наділений міністр як керівник міністерства. Державний контролер може бути 

притягнутий до кримінальної відповідальності тільки за пропозицією 

канцлера юстиції за згодою більшості складу Рійгікогу [207].  

Підсумовуючи проаналізовані дані варто зазначити про результативний 

показник відкритості зовнішнього державного фінансового контролю країн 

пострадянського простору (табл. 1.8). 

 

Таблиця 1.8 

Відкритість бюджету та ВОФК країн пострадянського простору 

Країна Індекс відкритості бюджету Відкритість ВОФК 

2008 2010 2012 2008 2010 2012 

Азербайджан 37 43 42 25 25 33 

Арменія - - - - - - 

Білорусь - - - - - - 

Грузія 53 55 55 58 58 92 

Казахстан 35 38 48 8 33 33 

Киргизстан 8 15 20 42 75 58 

Латвія - - - - - - 

Литва - - - - - - 

Молдова - - - - - - 

Росія 58 60 74 100 100 100 

Таджикистан - - 17 - - 92 
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Естонія - - - - - - 

Джерело: складено автором на основі [221]. 

 

Відкритість ВОФК нерозривно пов’язана з ефективністю 

бюджетування в країні, одним з важливих критеріїв якої є відкритість 

бюджетного процесу. 

Прослідковується стійка залежність між обсягом повноважень та 

ступенем незалежності ВОФК та прозорістю бюджетної системи. Чим більше 

елементів системи державних фінансів є об’єктом зовнішнього державного 

фінансового контролю, тим краще функціонує бюджетна система держави. 

Серед країн пострадянського простору ефективно працюють ВОФК Латвії, 

Литви, Естонії, де впроваджені міжнародні стандарти державного аудиту, 

ВОФК наданий високий рівень незалежності та широкий обсяг повноважень. 

 Важливим аспектом у дослідження зарубіжного досвіду є підходи до 

оцінювання ефективності ВОФК, які застосовуються у різних країнах. 

Загально прийнятими показниками, які характеризують проведену 

аудиторську діяльність у звітах ВОФК у більшості країн є: 

- кількість проведених аудитів (часто зі структурою за видами, 

об’єктами чи предметами аудиту); 

- кількість та структура (за типом власності чи функціональною 

ознакою) об’єктів контролю, охоплених аудитом; 

- обсяг виявлених порушень та їх структура (неефективне, нецільове 

використання); 

- бюджет на утримання ВОФК, як правило, з основними статтями 

витрат. 

Проте в досліджуваних країнах існують такі розділи та пункти у звітах 

ВОФК, які відбивають важливі аспекти діяльності контрольного органу та 

доцільно запровадити і в Україні, а саме: 
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- кількість винесених аудиторських висновків за результатами 

проведених контрольних заходів зі структурою по типам – безумовний, 

умовний, негативний висновок (що застосовується в Молдові); 

- кількість винесених рекомендацій ВОФК, можливо також наводити 

їх структуру за ступенем пріоритетності у сучасних умовах (як, наприклад, у 

Латвії); 

- кількість виконаних і не виконаних рекомендацій, а також таких, 

термін виконання яких ще не закінчився (застосовується у Латвії, Литві, 

Молдові, Естонії); 

- кількість переданих до відповідних правоохоронних органів 

матеріалів, у тому числі кількість порушених справ та структура винесених 

по ним рішень; 

- обсяги відшкодованих сум до бюджету та їх частка від усієї суми 

коштів, які підлягають відшкодуванню; 

- кількість прийнятих важливих управлінських рішень за 

результатами контрольних заходів; 

- кількість звітів ВОФК, розглянутих парламентом чи комітетами 

парламенту. 

У Литві існує практика оцінювання роботи ВОФК, яку здійснюють 

підконтрольні об’єкти, виставляючи по різним критеріям бали від 1 

до 4 [219 с. 6], що дає змогу налагодити зворотній зв'язок та коригувати й 

покращувати роботу контрольного органу. 

Цікавим аспектом із практики ВОФК Казахстану є широке поле 

предметів контролю. Так, окрім традиційних для демократичної держави 

предметів зовнішнього контролю як виконання бюджету за доходами та 

видатками, підлягає контролю також наступне: 

- ефективність податкового адміністрування; 

- ефективність податкових пільг; 

- ефективність державних кредитів та гарантій; 
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- бюджетний дефіцит, причини його виникнення та ефективність 

обраних джерел фінансування; 

- стратегічні плани державних органів та основні індикатори їх 

виконання; 

- міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти, ефективність 

використання коштів республіканського бюджету в регіонах; 

- бюджетні інвестиційні програми [125, с. 40 - 140]. 

Ефективність ВОФК нерозривно пов’язана з ефективністю 

бюджетування в країні, одним з важливих критеріїв якої є відкритість 

бюджетного процесу. Відкритість результатів державного фінансового 

контролю є запорукою підвищення ефективності бюджетної системи, 

оскільки оприлюднення усієї інформації щодо нецільового та неефективного 

використання бюджетних коштів (в тій частині, що не стосується державної 

таємниці) збільшує відповідальність за порушення, робить можливим 

пильний громадський контроль за усіма етапами бюджетного процесу, 

притягненням винних до відповідальності тощо.  

Важливим є постійне підвищення ефективності та удосконалення 

зовнішнього державного фінансового контролю, що можливо зробити також 

і застосовуючи найкращий досвід зарубіжних країн, адаптуючи його до 

вітчизняної системи контролю. 

 

ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ 

 

 

Узагальнено та систематизовано теоретичні засади побудови 

ефективно системи зовнішнього державного фінансового контролю та 

державного бюджетування, запропоновано власний підхід до узгодження 

категоріального апарату у цих сферах відповідно до сучасних умов та 

міжнародної практики. 
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1. Зовнішній державний фінансовий контроль є складним, 

багатогранним процесом, визначаючи який вітчизняна наукова думка 

акцентує увагу на тому, що ознака «державності» контролю проявляється у 

предметі контролю, тобто фінансові ресурси чи майно, які належать державі. 

Проте останнім часом все більшого значення набувають такі форми 

організації економічної діяльності, що поєднують приватну та державну 

власність. Виходячи з цього, не можна визначати державний фінансовий 

контроль лише як контроль за державними фінансовими ресурсами, 

натомість робити наголос на суб’єктах, які здійснюють державний 

фінансовий контроль. Узагальнюючи сучасні підходи до визначення суті 

державного фінансового контролю та враховуючи всі його особливості, 

зовнішній державний фінансовий контроль автор пропонує розглядати як 

систему фінансово-економічних відносин між вищими органами фінансового 

контролю та власниками чи розпорядниками державних фінансових ресурсів 

та майна, з приводу їх формування, розподілу, перерозподілу та 

використання з метою підвищення ефективності цих процесів, що передбачає 

виявлення та визначення причин відхилень та усунення їх у майбутньому. 

2. Порівняльний аналіз розуміння основних понять у сфері зовнішнього 

державного фінансового контролю в Україні та Європі, дає підстави зробити 

висновок про їх невідповідність, що ускладнює запровадження міжнародних 

стандартів у національну систему контролю, створює плутанину та 

невідповідності у типологізації контролю. Поняття «аудит» або «зовнішній 

аудит» в міжнародній практиці замінюють поняття державного фінансового 

контролю, і на основі офіційного перекладу зазначених актів, можна зробити 

висновок про еквівалентність даних понять. Також «аудит» використовується 

для позначення конкретного виду державного фінансового контролю, отже, 

відбувається звуження даного поняття та зведення державного фінансового 

контролю лише до державного аудиту. Запропоновано вживати терміни 

«зовнішній державний фінансовий контроль» та «аудит державних фінансів» 

як синоніми, та ввести у вітчизняну теорія та практику контролю термін 
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«вищий орган фінансового контролю» по відношенню до органу, який 

здійснює  зовнішній державний фінансовий контроль – Рахункову палату 

України. 

3. Доведено, що метою діяльності вищих органів фінансового 

контролю є виявлення, попередження та усунення фактів незаконного, 

нецільового, неефективного використання державних фінансових ресурсів та 

державної власності, забезпечення відкритості та прозорості виконання 

державних бюджетів, сприяння розвитку і вдосконаленню належної системи 

управління фінансовими ресурсами держави, що забезпечує найбільш 

ефективне їх формування і використання. Проте роль вищих органів 

фінансового контролю цим не обмежується, і вони виступають також 

інструментом: сприяння управлінню, орієнтованого на результат;підвищення 

ефективності бюджетування; забезпечення бюджетної безпеки;досягнення 

сталого розвитку економіки; підвищення прозорості фінансової системи; 

подолання наслідків економічних криз; боротьби з корупцією у бюджетній 

сфері тощо. Можливість реалізації цих ролей залежить від моделей 

зовнішнього державного фінансового контролю, конституційної 

регламентації ВОФК та обсягу його повноважень. 

4. На основі дослідження сутності та особливостей державного 

бюджетування у сучасних умовах, зокрема моделі бюджетування, 

орієнтованого на результат, поняття державного бюджетування автор 

пропонує розуміти як процес планування, складання, коригування доходів та 

видатків державного бюджету відповідно до цілей бюджетної політики, 

фінансових можливостей держави, економічних умов та потреб суспільства 

на певному етапі соціально-економічного розвитку. Цей процес включає в 

себе планування, складання та коригування показників бюджетів та 

бюджетних програм, що може відбуватися на різних стадіях бюджетного 

процесу.  

5. Державне бюджетування є складним процесом, який, як і будь-який 

процес у сфері державних фінансів, має тісний взаємозв’язок з контрольними 
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органами, і як предмет зовнішнього державного фінансового контролю 

виступає у таких аспектах: перевірка доцільності та соціально-економічної 

значущості обраних напрямів та обсягів фінансування; встановлення 

реальності визначених планових обсягів надходжень до бюджету; оцінка 

доцільності затверджених бюджетних програм; визначення причин 

відхилення планових показників від фактичних.   

6. Аналіз зарубіжного досвіду організації зовнішнього державного 

фінансового контролю свідчить про ключове значення незалежності, 

широкого обсягу повноважень та використання сучасних форм аудиту для 

ефективної діяльності ВОФК та позитивного впливу на якість державного 

бюджетування. Особливу роль у виділенні позитивних практик у сфері 

контроль для імплементації у вітчизняну систему відіграє досвід 

пострадянських країн, деякі з яких успішно інтегрувалися у європейську 

систему контролю та проводять державний аудит, що відповідає 

міжнародним стандартам та має високу ефективність. 

Основні положення даного розділу опубліковані автором у працях [3, 

81, 83–86, 89 – 94, 97, 101, 172]. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Сучасний стан та етапи розвитку зовнішнього державного 

фінансового контролю в Україні 

 

 

Державний фінансовий контроль є необхідною умовою стабільного 

економічного розвитку економіки, оскільки від його дієвості залежить 

ефективність використання фінансових ресурсів держави, функціонування 

бюджетної сфери.  

В Україні система державного фінансового контролю, зокрема 

зовнішнього, пройшла складний шлях розвитку, протягом якого постійно 

поставали проблеми недостатньої незалежності контрольних органів, 

існування корупції у державній владі, відсутності належної нормативно-

правової бази у сфері контролю тощо. 

Для визначення найкращих шляхів реформування та подальшого 

розвитку зовнішнього державного фінансового контролю, підвищення його 

ефективності та можливості використання усіх механізмів впливу його 

засобами на стан державних фінансів, необхідно проаналізувати еволюцію 

державного аудиту та виділити основні проблеми, що потребують вирішення 

на сучасному  етапі. 

У вітчизняній науці поширений підхід до періодизації становлення 

державного фінансового контролю, за яким виділяють наступні етапи: 

1. Державний аудит на теренах України за часів перебування у складі 

Російської імперії.  

2. Контроль державних фінансів в УРСР. 

3. Система державного фінансового контролю з моменту набуття 

незалежності України [48, 120]. 
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Враховуючи складну історію становлення системи зовнішнього 

державного фінансового контролю в Україні, яка існує на даний час, 

особливу увагу слід приділити саме останньому етапу за запропонованим 

підходом. Для того, щоб виявити причини існуючих недоліків зовнішнього 

державного фінансового контролю, потрібно дослідити стан системи 

контролю, яка існувала на момент здобуття незалежності. Розвиток 

державного контролю до цього часу представлено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Етапи розвитку ЗДФК за часів перебування України у складі Російської 

імперії 

Період Контрольний орган Характеристика 

з 1866  року  Управління державного 

контролю при міністерстві 

фінансів Російської Імперії 

 

Керівники входили до складу вищих 

органів державного управління та 

приймали особисту участь в розгляді 

питань і законопроектів, що торкалися 

фінансово-економічної сторони 

державного управління. Проводився 

контроль за витрачанням коштів 

держави. 

Власних контрольних органів Україна не 

мала.  

З 1917 року Тимчасовий уряд, на 

регіональному рівні – 

контрольні палати 

Березень 1917 Центральна Рада Контроль за цільовим використанням 

ресурсів, кредитів, від іноземних держав 

на потреби війська та державне 

управління. 

 

Квітень 1918 уряд гетьмана 

Скоропадського 

Відділ контролю – 

Секретаріат Державного 

Контролю 

1918 – 1919 Директорія на чолі з 

Петлюрою 

Джерело: складено автором на основі [48, 120,152].  

 

Загальною характерною рисою даного періоду була відсутність 

власних контролюючих органів в Україні, що зумовлювалося постійною 

зміною влади, за цих умов головною метою контролю було недопущення 

шахрайства при витрачанні отриманих з центру коштів для того, щоб вони у 

повному обсязі використовувалися на озброєння для утримання влади. 

Після революції 1917 року керівний апарат на місцевому рівні майже 

не змінюється, тому система контролю не зазнає суттєвих змін, пізніше 
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поступово починається реформування контрольних органів, основні етапи 

якого викладено у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Етапи розвитку ЗДФК в УРСР 

Рік Контрольний орган Характеристика 

1919 Народний комісаріат державного 

контролю 

Створено у м. Харків, контролювало 

витрачання бюджетних коштів. 

1924 Фінансово контрольне управління 

СРСР 

Контролювало союзний, республіканський,  

пізніше, місцеві бюджети. 

1926 ФКУ реорганізовано у Держаний 

фінансовий комітет та його 

місцеві органи 

Додано повноваження контролю у складі 

Вищої Ради народного господарства, 

органів робітничо-селянської інспекції. 

1933 ФКУ УРСР перетворили на 

Фінансово-бюджетну інспекцію 

 

1937 у складі Накромфіну створюють 

Контрольно-ревізійне управління 

КРУ перевіряло усі фінансові процеси в 

УСРС спільно з міністерством фінансів 

СРСР. Здійснюється систематичний 

контроль за виконанням планів, економним 

витрачанням ресурсів, нагляд за відомчим 

контролем. 

1956 КРУ входить до складу мінфіну 

УСРС 

 

1965 Додатково створюються органи 

народного контролю 

1991 Контрольна палата СРСР Було ліквідовано у році створення. 

 Джерело: складено автором на основі [48, 120]. 

 

Отже, до моменту набуття незалежності, в Україні була відсутня 

повноцінна система державного контролю, тому постало завдання створення 

належних органів, їх інфраструктури, визначення повноважень, які 

відповідали б демократичним стандартам та вимогам країни з ринковою 

економікою, формування відповідної законодавчої бази, підготовка 

кваліфікованого персоналу тощо. Тому процес становлення зовнішнього 

державного фінансового контролю в Україні був складним та тривалим і 

триває до тепер. Основні етапи реформування системи зовнішнього 

державного фінансового контролю незалежної України представлені у 

Додатку В. 

В Україні система зовнішнього державного фінансового контролю з 

років незалежності перебуває в процесі трансформації та приведення до 

міжнародних стандартів державного аудиту. Запозичення найкращого 
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світового досвіду дозволило підвищити ефективність зовнішнього 

державного фінансового контролю в Україні, проте все ще залишається низка 

невирішених питань та недосконалостей у сфері контролю державних 

фінансів. 

Головною передумовою здійснення ефективного зовнішнього 

державного фінансового контролю в державі є забезпечення незалежності 

органу, на який покладено ці функції.  

В Україні процес становлення Рахункової палати як незалежного 

органу фінансового контролю був складним та в окремих аспектах триває і 

до тепер. Контроль за бюджетним процесом має здійснюватися на всіх 

стадіях, отже природно, що Рахункова плата має здійснювати контроль як 

використання так і надходження коштів до бюджету. Боротьба за закріплення 

цих повноважень за Рахунковою Палатою України почалася з моменту 

створення цього органу і досі триває. В час, коли відбувалася перебудова 

економіки України, головний орган фінансового контролю – Рахункова 

Палата, була позбавлена повноважень контролю за процесом приватизації 

державного майна, що суперечить принципам прозорості даного процесу, 

потенціально є причиною втрат держави та диспропорцій при розподілі 

державних ресурсів.  

Також з моменту створення Рахункової Палати України постійно 

поставало питання щодо можливості контролю за доходною частиною 

бюджету. Таким  чином, не маючи змоги всебічно контролювати бюджетний 

процес на всіх його стадіях, механізми впливу зовнішнього державного 

фінансового контролю на ефективність бюджетування в Україні не було 

використано у повному обсязі. 

Таке обмеження повноважень вищого органу фінансового контролю 

суперечило стандартам зовнішнього аудиту, визначеним Міжнародною 

організацією вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), членом якої є 

Україна.  
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З метою дотримання основних вимог Лімської декларації, ефективності 

та повноти контролю державних фінансів та підвищення авторитету України 

як демократичної держави, в якій існує незалежний державний фінансовий 

контроль, Рахунковою палатою проводилась активна робота, спрямована на 

поновлення її повноважень.  

Концепцією розвитку системи управління державними фінансами, 

схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 р. 

№ 633, одним із основних напрямів розвитку системи управління 

державними фінансами визначено розширення повноважень Рахункової 

палати як незалежного державного органу фінансового контролю у частині 

здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, а також 

надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів [111]. 

Як наслідок, пропозиції щодо внесення змін до  Конституції України 

були розглянуті та підтримані у вересні 2012 року і прийняті у 2013, за якими 

стаття 98 викладена у такій редакції: «Контроль від імені Верховної Ради 

України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 

використанням здійснює Рахункова палата. Організація, повноваження і 

порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом». 

Україна є членом Всесвітньої та Європейської організацій вищих 

органів фінансового контролю (INTOSAI та EUROSAI), що дає змогу 

впроваджувати останні досягнення та найкращий світовий досвід у сфері 

аудиту державних фінансів у вітчизняну систему контролю. Відповідно до 

Стратегічного плану EUROSAI на 2011–2017 [166] роки перед Україною 

стоїть низка важливих завдань на шляху вдосконалення зовнішнього 

державного фінансового контролю та наближення його до європейських 

стандартів.  

 Особливе значення для Рахункової Палати має такий напрям, як 

переклад з англійської мови міжнародних стандартів аудиту. Останніми 

роками проводиться кропітка робота з перекладу і адаптації стандартів 

INTOSAI та розміщення їх на внутрішньому сайті Рахункової палати для 
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використання при здійсненні аудитів. Планується перегляд існуючих та 

розробка нових стандартів і методичних рекомендацій на основі 

Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю [70]. 

Під час засідання цільової групи EUROSAI 2 «Професійні стандарти» 

(листопад 2012 року, м. Потсдам, ФРН) делегація Рахункової палати брала 

участь у обговоренні поточних заходів цієї групи. Рахункова палата України 

є одним із найбільш активних виконавців цього напряму [70, с. 170]. 

Попри існуючі недосконалості, перед світовою спільнотою Рахункова 

Палата України зарекомендувала себе як досвідченого аудитора державних 

фінансів, так, 1 березня 2012 року у Відні на засіданні Постійної Ради 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 56 країн-членів цієї 

організації прийняли рішення продовжити термін виконання Рахунковою 

палатою України повноважень зовнішнього аудитора.  

За цей період Рахунковою палатою як зовнішнім аудитором ОБСЄ було 

проведено аудити: польової місії в Македонії, в Казахстані, в Косово; 

консолідованої фінансової звітності ОБСЄ; Персонального представника 

Голови Офісу ОБСЄ з питань вирішення конфлікту, щодо якого прийнято 

рішення на Мінській конференції ОБСЄ (Грузія); аудит Офісу ОБСЄ в 

Таджикистані; Центру ОБСЄ в м. Бішкек (Киргизстан) [70, с. 175]. 

Активного характеру також набуло співробітництво між Рахунковою 

палатою України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва 

(GIZ) у рамках проекту GIZ «Підтримка реформи управління держаними 

фінансами». Один з пріоритетних напрямів цього проекту передбачає 

посилення ролі зовнішнього контролера (Рахункової палати) як складової 

фінансової системи країни.  

Впродовж останніх років відбувалося нарощення потенціалу 

Рахункової Палати України, імплементація європейських стандартів та 

принципів державного аудиту, вдосконалення методики його проведення, 

застосування новітніх видів контролю на фоні нестабільності визначення 
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статусу Рахункової Палати та її повноважень, недосконалості нормативно-

правової бази. 

З моменту створення Рахункової Палати України постійно поставало 

питання щодо можливості контролю за доходною частиною бюджету, 

відбувалось періодичне позбавлення та повернення цих повноважень 

(рис. 2.1), і не маючи змоги всебічно контролювати бюджетний процес на 

всіх його стадіях, механізми впливу зовнішнього державного фінансового 

контролю на ефективність бюджетування в Україні не було використано в 

повному обсязі. 

 

 

Рис. 2. 1. Повноваження Рахункової палати з контролю за дохідною 

частиною державного бюджету України 

 Джерело: Складено автором. 

 

Неможливість здійснювати комплексний та систематичний незалежний 

контроль за наповненням державного бюджету України негативно 

позначилась на бюджетній системі держави. За результатами проведення 

аудиту Рахункова палата може не лише визначати  суми недоотриманих 

коштів та знаходити порушення у процесі збору надходжень до доходної 

частини бюджету, а й знаходити проблеми фіскальної складової та 

пропонувати можливі шляхи їх вирішення. 

Відповідно до законодавства, серед завдань Рахункової палати є 

наступні положення: 
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- організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням 

видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних 

коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за 

обсягами, структурою та їх цільовим призначенням; 

- контроль за фінансуванням загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного 

розвитку, охорони довкілля; 

- контроль за дотриманням законності щодо надання Україною позик 

і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, 

передбачених у Державному бюджеті України; 

- контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Державного 

бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах 

Національного банку України та уповноважених банках; 

- аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету 

України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про 

удосконалення бюджетного процесу в цілому [61, ст. 2]. 

Рахункова палата України окрім контролю за цільовим та ефективним 

виконанням державного бюджету за видатками також мала ряд інших 

функцій, а саме: 

- надає консультації органам і посадовим особам з питань 

витрачання коштів Державного бюджету України; 

- в ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє 

заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення 

додаткових надходжень до Державного бюджету України і вносить 

відповідні пропозиції Міністерству фінансів України; 

- здійснює контрольні функції щодо фінансування 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і 

національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм.  

- контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади 

тощо [61, ст. 6]. 



90 
 

Також за результатами контролю Рахункова Палата надає рекомендації 

щодо усунення порушень та недоліків, має право на основі проведеного 

аналізу вносити до Верховної Ради України пропозиції щодо удосконалення 

бюджетного процесу та законодавства в цілому. Основні напрями діяльності 

Рахункової Палати представлені на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Основні напрями діяльності Рахункової палати України  

Джерело: складено автором на основі [61, 144]. 

 

Постановою Кабінету міністрів від 13.08.2014 № 408 введені 

обмеження на перевірки державними інспекціями та іншими 

контролюючими органами: заборонено проводити контрольні заходи без 

дозволу Кабінету Міністрів. Термін дії обмежень в постанові не вказано, 

більш того, в список контролюючих органів, яких стосується це обмеження, 

включена Рахункова палата. Дане нововведення не лише суперечить 

Конституції та Закону України «Про Рахункову Палату», за якими Кабінет 

Міністрів не має право регулювати діяльність останньої, а й логіці 

державного управління, адже Рахункова Палата є органом, який має право 

контролювати фінансово-економічну діяльність міністерств. 

Основні напрями діяльності Рахункової Палати України 

Фінансова та бюджетна 

політика 

Правове забезпечення 

Соціальна політика 

Наука та гуманітарна 

сфера 

Оборона та 

правоохоронна діяльність 

Промисловість, виробнича 

інфраструктура, державна власність 

АПК, природоохоронна діяльність 

та надзвичайні ситуації 

Державний борг, міжнародна 

діяльність та фінансові установи 

Використання коштів державного 

бюджету в регіонах 
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Таким чином, протягом років незалежності відбувається постійний 

процес становлення єдиної системи державного фінансового контролю в 

Україні, де Рахункова Палата як  головний контролюючий орган могла б 

сприяти підвищенню ефективності бюджетування, бюджетної системи 

загалом та використання усіх державних ресурсів. Завадою на цьому шляху 

стало постійне намагання обмежити повноваження Рахункової палати, що 

унеможливлювало виконання усіх функцій зовнішнього державного 

фінансового контролю. При цьому, відбувалося постійне вдосконалення 

роботи Рахункової палати України, яка на світовій арені зарекомендувала 

себе як кваліфікованого аудитора, що має високий потенціал, який можна 

реалізувати при створенні сприятливих умов. 

 

2.2. Методика та оцінка ефективності зовнішнього державного 

фінансового контролю як передумови ефективності бюджетування 

держави 

 

Зовнішній державний фінансовий контроль є важливим елементом 

державних фінансів, оскільки від його всеосяжності, всебічності, 

об’єктивності та дієвості залежить ефективність використання державних 

ресурсів, а відтак і соціально-економічний розвиток суспільства. У сучасних 

умовах усі заходи щодо реформування та вдосконалення системи державного 

фінансового контролю в Україні, зокрема, зовнішнього, як найвагомішої його 

частини, націлена на імплементацію найкращих з європейської практики 

методів, технологій, принципів та процедур державного аудиту з метою 

підвищення ефективності контролю. Проте оцінити результативність цього 

процесу важко через відсутність єдиного підходу до оцінювання 

ефективності зовнішнього державного фінансового контролю. Так, постає 

необхідність вироблення критеріїв та показників оцінювання ефективності 

зовнішнього державного фінансового контролю, які б враховували усі 
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аспекти діяльності вищих органів фінансового контролю, як кількісні, так і 

якісні.  

У сучасній науці та практиці у сфері контролю в Україні недостатньо 

дослідженою залишається ефективність зовнішнього державного 

фінансового контролю як поняття та методики її оцінки. Попри існування 

декількох підходів до здійснення такої оцінки, у роботах сучасних вчених 

частіше зустрічається вузький підхід до розуміння ефективності державного 

фінансового контролю, який зводиться до співставлення обсягу виявлених 

порушень з обсягом фінансування органу контролю. Існуючі показники та 

критерії ефективності державного фінансового контролю не поєднані між 

собою інтегральним показником чи системою показників, за якими можна 

було б зробити висновок про ефективність чи неефективність зовнішнього 

державного фінансового контролю, відслідковувати та порівнювати ці 

значення у динаміці та виявляти слабкі місця у системі контролю. Відтак, 

постає завдання узагальнення усіх критеріїв та показників, що 

характеризують зовнішній державний фінансовий контроль, встановлення 

орієнтовних допустимих значень.   

Традиційно під ефективністю розуміють співвідношення показників 

результату і затрат на його досягнення; продуктивність. Тобто досягнення 

максимального результату за умови витрачання якнайменшої кількості 

ресурсів. У контексті зовнішнього державного фінансового контролю 

ефективність варто розглядати не лише як співвідношення обсягу порушень 

при використанні державних фінансових ресурсів як основного результату 

діяльності вищого органу фінансового контролю та затрат на його 

утримання, а у широкому сенсі, зважаючи на усі цілі такого виду контролю.  

Існує багато підходів до визначення мети зовнішнього державного 

фінансового контролю. Водночас, узагальнюючи їх, можна визначити, що у 

сучасних умовах, коли вищі органи фінансового контролю у всьому світі 

відіграють важливу роль у боротьбі з корупцією, досягненні стабільного 

соціально-економічного розвитку, подоланні економічних криз, підвищення 
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ефективності державних фінансів та багатьох інших аспектах державного 

управління, мета зовнішнього державного фінансового контролю не 

зводиться лише до виявлення порушень при використанні ресурсів держави. 

Так, зовнішній державний фінансовий контроль має на меті забезпечення 

ефективного використання державних фінансових ресурсів та державної 

власності, забезпечення фінансової дисципліни, вдосконалення бюджетної 

системи, державного управління, зменшення проявів корупції та 

правопорушень у сфері державних фінансів. 

Виходячи з такого підходу необхідно оцінювати ефективність 

зовнішнього державного фінансового контролю, використовуючи показники, 

які характеризують перелічені аспекти. Проте головною проблемою, яка 

постає при розробці методологічних засад такої оцінки – необхідність 

виділення ролі та впливу саме зовнішнього державного контролю, адже 

навіть при злагодженій роботі вищого органу фінансового контролю, 

використанні сучасних методів державного аудиту та залучені 

висококваліфікованого персоналу, фінансова дисципліна може 

погіршуватися через невиконання рекомендацій, винесених за результатами 

контрольних та аналітичних заходів.  

На сучасному етапі, при розумінні того, що здійснення зовнішнього 

державного фінансового контролю спричиняє соціальні, організаційні, 

економічні ефекти, фактично оцінювання його ефективності зводиться лише 

до кількісної характеристики останнього:  

Е еф = (Е б+ Е с)/З     (2.1) 

де Е б – кошти, повернуті на бюджетні рахунки й до державного та 

місцевих бюджетів; 

Е с – кошти, отримані в результаті поліпшення діяльності об'єкта 

контролю. 

З – затрати на утримання органу державного фінансового контролю. 

При цьому, як правило, дана формула використовується у спрощеному 

виразі [11, с. 151; 152, с. 138–139]:  
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Е еф = Е б / З      (2. 2) 

Так,  у багатьох наукових працях ефективність державного фінансового 

контролю – це співвідношення обсягу виявлених порушень при використанні 

бюджетних коштів (або повернених у результатів контрольних дій) з 

витратами на утримання контрольного органу [2, 11, 173].  

На нашу думку, такий підхід не лише не відображає мети та специфіки 

органів зовнішнього державного фінансового контролю, а й створює 

дестимулюючий ефект, адже за умови обрахунку ефективності таким 

способом, чим більше порушень у бюджетній сфері буде виявлено (за умови 

сталості витрат на утримання контрольного органу), тим ефективнішою буде 

його діяльність. Однак, якщо зовнішній державний фінансовий контроль 

здійснюється ефективно, то результатом його діяльності є навпаки 

зменшення таких порушень.  

Це протиріччя проявляється також і у іншому – при використанні 

меншого обсягу фінансування вищого органу фінансового контролю (за 

умовно стабільного обсягу виявлених бюджетних порушень), ефективність 

його роботи буде оцінена як краща, а у разі, якщо будуть використані 

додаткові суми коштів, наприклад, на стажування/навчання за кордоном, 

здійснення паралельних аудитів, затрати на переклад та впровадження 

європейських стандартів, процедур державного аудиту та інші заходи, які 

підвищують якість зовнішнього державного фінансового контролю, при 

чому, у довгостроковій перспективі, за наведеною методикою оцінки навпаки 

будуть кваліфіковані як неефективні. Тож, обмеження оцінювання 

ефективності контролю лише економічними критеріями, особливо тільки 

показником обсягу повернених до бюджету коштів, призводить до перекосів 

при аналізі діяльності контрольних органів і не надає уявлення про реальний 

стан ефективності діяльності ВОФК та системи ЗДФК у цілому. 

Серед надбань науки у сфері контролю існують також інші критерії, 

коефіцієнти та показники, які можуть характеризувати ефективність 

зовнішнього державного фінансового контролю, а саме: 



95 
 

1. Показники результативності як характеристика результату 

діяльності контрольного органу: 

- виявлений обсяг коштів, використаних з порушеннями 

законодавства; 

- виявлений обсяг неефективно використаних коштів; 

- виявлений обсяг коштів, використаних не за цільовим 

призначенням; 

- кількість підготовлених подань і розпоряджень.  

2. Критерій дієвості, який враховує показники: 

- кількість виконаних подань і розпоряджень; 

- обсяг  коштів, повернутих  до  державного і місцевих бюджетів  і  

на  бюджетні  рахунки організацій; 

- кількість структурних перетворень в економіці, міністерствах, 

відомствах і на підприємствах, здійснених за поданнями фахівців; 

- збільшення прибуткової  частини бюджету або економії його 

видаткової частини, отримані за поданнями фахівців; 

- кількість поправок до чинного законодавства; 

- кількість постанов уряду, ухвалених за поданням фахівців; 

- кількість рішень (накази, розпорядження, нормативні акти), 

ухвалених за поданнями фахівців; 

- кількість кримінальних справ, заведених за матеріалами проведених 

ревізій та перевірок. 

3.  Критерій економічності, що містить наступні показники: 

- обсяг коштів, витрачених на здійснення фінансового контролю; 

- обсяг коштів, витрачених суб'єктом контролю, що перевіряється, на   

підготовку матеріалів для перевірників; 

- рівень економічності – співвідношення отриманого економічного   

ефекту від реалізації подань до витрат на утримання органу, що контролює. 

4. Критерій інтенсивності діяльності: 
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- кількість контрольних заходів (на одного фахівця, відділ, 

аудиторський напрямок, орган, що контролює); 

- обсяг перевірених коштів (одним  фахівцем, відділом, аудиторським 

напрямком, органом, що контролює); 

- кількість перевірених об'єктів (одним фахівцем, відділом, органом, 

що контролює, аудиторським напрямком). 

5. Критерій динамічності діяльності, що враховує такі показники: 

- рівень результативності контрольних заходів: співвідношення 

кількості подань (розпоряджень) до кількості контрольних заходів; 

- рівень ефективності контрольного заходу: співвідношення обсягу 

коштів, використаних з порушенням діючого законодавства, до загального 

обсягу перевірених коштів; 

- рівень жорсткості контролю: відношення обсягу прийнятих санкцій 

до обсягу коштів, використаних не за цільовим призначенням; 

- рівень дієвості подань (розпоряджень): співвідношення кількості 

виконаних подань (розпоряджень) до загальної кількості направлених подань 

(розпоряджень); 

- рівень ефективності подань (розпоряджень): співвідношення обсягу 

коштів, повернутих до бюджету і на бюджетні рахунки, до загального обсягу 

коштів, використаних не за цільовим призначенням; співвідношення 

кількості прийнятих поправок, постанов, нормативних актів до кількості 

надісланих пропозицій поправок до законів, постанов, нормативних актів; 

- рівень макроефективності контрольної діяльності: співвідношення 

додаткових надходжень  до бюджету (економії) бюджетних коштів  до витрат 

на утримання контрольних служб [11, с. 151–153; 124, с. 27; 152, с. 139–141; 

179, с. 110–111]. 

Запропоновані показники характеризують різні аспекти здійснення 

зовнішнього державного фінансового контролю, але все ж таки більше 

стосуються кількісних, а не якісних параметрів, до того ж, враховують лише 

проміжний результат контролю, а не досягнення чи недосягнення 
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поставлених цілей, що особливо стосується абсолютних показників. 

Наприклад, показники кількості перетворень в економіці чи управління за 

поданням вищого органу фінансового контролю, або виконаних 

рекомендацій, чи кількість прийнятих за ініціативою контрольного органу 

поправок до законодавства – свідчать про ефективність зовнішнього 

державного фінансового контролю лише опосередковано, адже прийняття 

рекомендацій, законодавчих ініціатив та пропозицій залежить від двох 

основних чинників: 

- доцільності та обґрунтованості таких матеріалів, що дійсно 

характеризує ефективність проведеної роботи; 

- якості роботи інших органів державної влади – уряду, який 

приймає управлінські рішення щодо перетворень у міністерствах та 

відомствах, установ та організацій, керівники яких можуть не виконати 

рекомендації за результатами контролю через низький рівень фінансової 

дисципліни, відсутність понесення відповідальності за їх невиконання, 

високий рівень корумпованості та ін., та парламенту, який може підтримати 

чи відхилити законодавчі ініціативи ВОФК, що не характеризує діяльність 

органу, що здійснює зовнішній державний фінансовий контроль. 

Так, формується «замкнуте коло»: ефективність зовнішнього 

державного фінансового контролю передбачає зменшення проявів корупції 

та підвищення фінансової дисципліни, прозорості та якості державного 

управління, для чого виносяться рекомендації та пропозиції щодо усунення 

цих негативних чинників у державних фінансах, проте саме їх існування у 

систем державної влади і не дає можливості втілити їх у життя, прийняти 

відповідні зміни до нормативно-правових актів, притягти до відповідальності 

винних осіб та запобігти повторенню цих проявів у майбутньому. 

Отже, при оцінюванні ефективності зовнішнього державного 

фінансового контролю варто зважати на усі аспекти функціонування цієї 

системи, а не лише на діяльність вищого органу фінансового контролю, 

оскільки важливе значення має середовище, в якому він здійснює свою 
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діяльність, тобто зовнішні чинники, на які вплинути не може або може лише 

опосередковано. Тому пропонується розглядати ефективність системи 

зовнішнього державного фінансового контролю комплексно, за такими 

блоками критеріїв: 

І. Зовнішні умови функціонування вищого органу фінансового 

контролю, а саме нормативно-правове та організаційне забезпечення 

наступного: 

-  надання органу контролю необхідного рівня незалежності; 

- наділення вищого органу фінансового контролю необхідним обсягом 

повноважень щодо контролю за всіма ланками державних фінансів; 

- існування налагоджених каналів взаємодії з іншими органами 

державної влади та іншими контрольними органами; 

- встановлення відповідальності за невиконання рекомендацій наданих 

вищим контрольним органом за результатами контрольно-аналітичних 

заходів; 

- забезпечення контролю за вжиттям заходів після передачі матеріалів 

контрольним органом до відповідних органів охорони правопорядку. 

У разі виконання зазначених вимог по кожному пункту можна 

говорити про середовище, яке дозволяє здійснювати зовнішній державний 

фінансовий контроль ефективно.  

У випадку, коли виконуються лише деякі вимоги – ефективність 

зовнішнього державного фінансового контролю буде обмеженою, оскільки 

навіть при максимально якісному виконанні вищим органом фінансового 

контролю своїх функцій, вони не будуть давати бажаного результату, 

оцінити даний блок можна за запропонованою шкалою (табл. 2.3).  

Загальна оцінка зовнішніх умов функціонування вищого органу 

фінансового контролю, нормативно-правового та організаційного 

забезпечення проводиться за формулою: 

О
І
 = З

І
і х БК

І
і       (2.3) 
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де: 

О
І  

 – оцінка за першим блоком критеріїв; 

З
І
і  – значущість кожного з критеріїв першого блоку; 

БК
І
і  – бальне вираження оцінки по кожному з критеріїв першого блоку; 

i  – номер критерія першого блоку. 

Таблиця 2.3. 

Шкала для оцінювання зовнішніх та внутрішніх умов системи контролю 

Оцінка  Вираження у балах 

«Повний/значний» 4 

«Достатній» 3 

«Обмежений/частковий» 2 

«Недостатній» 1 

«Відсутній» 0 

Джерело: складено автором. 

 

Після отримання оцінки за першим блоком, її можна інтерпретувати як 

у словесному вираженні за шкалою табл. 2.4, так і у бальному виражені, що 

необхідне для подальших розрахунків.
 

ІІ. Внутрішні умови функціонування вищого органу фінансового 

контролю: 

- відповідність діяльності міжнародним принципам, вимогам і 

стандартам; 

- гласність та прозорість діяльності, доведення до відома суспільства 

основних результатів контрольних дій; 

- використання сучасних методів аудиту державних фінансів; 

-  інтегрованість контрольного органу у світову спільноту, активне 

міжнародне співробітництво тощо. 

У випадку, коли виконуються перелічені умови, діяльність вищого 

органу фінансового контролю може бути ефективною, і надалі має 

ґрунтуватися на результатах оцінювання за показниками третього блоку. 

У разі, коли деякі з перелічених умов не виконуються, необхідно 

оцінити ефективність зовнішнього державного фінансового контролю нижче, 
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ніж покажуть результати оцінки за третім блоком, оскільки вищим органом 

фінансового контролю не була проведена робота з підвищення якості 

контролю у достатньому обсязі. 

Загальна оцінка по другому блоку обчислюється за шкалою в табл. 2.4 

на основі формули: 

О
ІІ
 = З

ІІ
і х БК

ІІ
і       (2.4) 

де: 

О
ІІ  

 – оцінка за другим блоком критеріїв; 

З
ІІ

і  – значущість кожного з критеріїв другого блоку; 

БК
ІІ

і  – бальне вираження оцінки по кожному з критеріїв другого блоку; 

i  – номер критерія другого блоку. 

Оцінка за другим блоком так само має як бальне, так і словесне 

вираження. 

ІІІ. Характеристика контрольно-ревізійної та експертно-аналітичної 

діяльності вищого органу фінансового контролю має включати в себе такі 

показники:   

- обсяг виявлених порушень у витрачанні та управлінні державними 

ресурсами (нецільове та неефективне використання, обсяги, структура, 

динаміка); 

- кількість охоплених контролем об’єктів та кількість проведених 

контрольно-аналітичних заходів; 

-  кількість переданих матеріалів до відповідних органів, кількість 

порушених справ та справ, за якими винесено звинувачувальні вироки; 

-  результати послідуючого контролю за виконанням рекомендацій – 

кількість винесених рекомендацій та реагування на них; 

- обсяги виділеного фінансування на утримання та забезпечення 

контрольного органу, в тому числі, кадрового, структура витрачених коштів 

за напрямами тощо. 

Перелік показників може бути розширеним для того, щоб всебічно 

оцінити діяльність вищого органу фінансового контролю, проте це матиме 
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сенс за умови виконання вимог перших двох блоків, насамперед, достатнього 

рівня відкритості інформації, що характеризує перелічені аспекти діяльності 

ВОФК.  

Абсолютне або навіть відносне значення того чи іншого показника 

недостатнє для висновку, чи є це позитивним або негативним для системи 

контролю, адже порівняння поточних показників з граничними дасть лише 

моментну оцінку, яка відображатиме відповідність чи невідповідність 

стандартам (якщо вони є), і не дозволить урахувати погіршення чи 

покращення показників. Тому у даному блоці пропонується оцінювати 

показники у динаміці, та визначивши тенденцію оцінити критерій за шкалою, 

наведеною у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Шкала для оцінювання тенденцій контрольно-ревізійної та експертно-

аналітичної діяльності вищого органу фінансового контролю 

Оцінка  Вираження у балах 

«Позитивна» 4 

«Умовно позитивна» 3 

«Стала» 2 

«Умовно негативна» 1 

«Негативна» 0 

Джерело: складено автором. 

Оцінити ефективність контрольно-ревізійної та експертно-аналітичної 

діяльності ВОФК можна за формулою: 

О
ІІІ

 = З
ІІІ

і х МО
ІІІ

і х БК
ІІІ

і     (2.5) 

де: 

О
ІІІ 

 – оцінка за третім блоком критеріїв; 

З
ІІІ

і  – значущість кожного з критеріїв третього блоку; 

МО
ІІІ

і  – можливість оцінки за третім блоком критеріїв (булевий тип); 

БК
ІІІ

і  – бальне вираження оцінки по кожному з критеріїв третього 

блоку; 

i  – номер критерія третього блоку. 
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Оцінку за третім блоком критеріїв для подальших розрахунків доцільно 

залишити у бальному виражені, а для трактування у словесному виражені – 

перевести за шкалою табл. 2.4. 

Загальна ефективність системи зовнішнього державного фінансового 

контролю являє собою інтегральну оцінку, яка враховує усі три блоки та 

обчислюється за формулою: 

Е
ЗДФІ

 =      (2.6) 

де: 

Е
ЗДФІ

 – інтегральна оцінка ефективності ЗДФК; 

Зj  – значущість оцінки по кожному з блоків; 

Оj  – бальне вираження оцінки по кожному з блоків; 

j    – номер блоку. 

Інтегральна оцінка також переводиться за табл. 2.4, і отриманий 

результат можна вважати експертною комплексною оцінкою ефективності 

ЗДФК в країні. 

Оскільки в Україні вищим органом фінансового контролю є Рахункова 

палата України, ефективність зовнішнього державного фінансового 

контролю в Україні залежить від ефективності діяльності даного органу та 

умов його функціонування. Рахункова Палата України щорічно представляє 

Звіт, в якому відбиваються наступні аспекти її діяльності: 

- основні результати контрольно-аналітичних та експертних заходів; 

- реагування державних органів влади, установ та організацій на 

висновки, пропозиції і рекомендації колегії Рахункової палати; 

- нормативно-правові та методологічні питання у сфері повноважень 

Рахункової палати; 

- гласність у роботі Рахункової палати; 

- забезпечення функціонування Рахункової палати (кадрове, 

інформаційне, фінансове, матеріально-технічне). 

В українській практиці немає єдиного підходу до визначення 

ефективності державного контролю, а Рахункова палата України не 
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розраховує показник ефективності своєї діяльності. З запропонованого 

переліку основних показників, що характеризують діяльність Рахункової 

палати наводяться лише декілька абсолютних показників, такі як кількість 

проведених контрольних заходів, кількість об’єктів перевірок, обсяг та 

структура виявлених правопорушень, кадровий склад, обсяг та напрями 

фінансування Рахункової палати, поява повідомлень Рахункової палати у ЗМІ 

[70, с. 24–119, 177–187]. Стосовно реагування на рекомендації Рахункової 

палати, у звітах наводяться результати слухань, обговорень та запровадження 

їх у роботі відомств, організацій та установ, а також прийнятих поправок до 

законодавства. Систематизована узагальнена інформація про ступінь 

взаємодії Рахункової палати з іншими органами державної влади, результатів 

послідуючого контролю на предмет виконання рекомендацій на 

підконтрольних установах, підприємcтвах та організаціях, процент 

виконання тощо – відсутня.  

Охарактеризувати роботу Рахункової Палати України за 

запропонованою вище методикою складно через недостатність відкритої 

інформації про її діяльність. Тому проаналізувати ефективність зовнішнього 

державного фінансового контролю можна лише за деякими з запропонованих 

критеріїв. Для спрощення такої оцінки, через відсутність деяких показників, 

приймається припущення про рівнозначність усіх критеріїв по всім блокам, а 

також усіх блоків у інтегральній оцінці ефективності ЗДФК, тобто формули 

спрощуються до наступного вигляду:  

О
р
 =             (2.6) 

де:  

О
р
 – оцінка ефективності за блоком; 

 – бальне вираження оцінки по кожному з критеріїв блоку;  

n – кількість критеріїв у блоці; 

р – номер блоку. 
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Е
ЗДФІ

 =       (2.7) 

де: 

Е
ЗДФІ

 – інтегральна оцінка ефективності ЗДФК; 

Оj  – бальне вираження оцінки по кожному з блоків; 

j    – номер блоку. 

Формула 2.7. є середньозваженою оцінкою по трьом рівнозначним 

блокам критеріїв. За запропонованою методикою оцінена ефективність 

зовнішнього державного фінансового контролю в Україні (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Оцінка зовнішніх умов функціонування Рахункової Палати України 

Критерій Оцінка Бали Позитивні риси Негативні риси 

Рівень 

незалежності 

Достатній 3 Статус РП конституційно 

закріплений. 

«Підпорядкованість» 

ВРУ за законом. 

Законодавчо закріплена 

«незалежність» органу та 

принцип незалежності. 

Відсутність 

законодавчого 

закріплення статусу 

РП як ВОФК та 

конституційного 

закріплення 

незалежності органу. 

Обсяг 

повноважень 

контролю за 

ланками держ. 

фінансів: 

Обмежений: 2 Включення до повноважень 

контролю за доходною 

частиною бюджету. 

Контроль в частині 

діяльності, яка 

стосується лише 

використання коштів 

державного бюджету, 

а не державної 

власності в цілому; 

Виконання 

контрольних заходів 

за деякими об’єктами 

лише за дорученням 

ВРУ чи комітетів. 

- державний 

бюджет 

- наявні 

- місцеві 

бюджети 

- наявні 

обмежені 

- позабюдж. 

фонди держави 

- наявні 

- державний 

борг 

- наявні 

- державні 

підприємства 

- наявні 

обмежені 

- підприєм-

ства з часткою 

держ.власності 

- наявні 

обмежені 

- відносини з 

МФО 

- наявні 

обмежені 

Взаємодія з 

іншими 

органами 

державної 

влади  

Недостатня 1 МВС України, СБУ, НБУ, 

Антимонопольний комітет, 

Фонд держмайна, державні 

органи, що здійснюють 

контрольно-наглядові 

функції зобов'язані за 

законом сприяти РП. 

Недостатній рівень 

координації та 

співпраці з ДФІ, 

відсутність єдиної 

інформаційної бази, 

наявність подвійного 

аудиту тощо. 
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Продовження табл. 2.5. 

Критерій Оцінка Бали Позитивні риси Негативні риси 

   Відповідний комітет ВРУ 

дає оцінку стану 

контрольної діяльності РП 

мінімум два рази на рік. 

Відсутність 

ефективного 

зворотного зв’язку.  

За інформацією РП комітети  

ВРУ можуть розробляти 

пропозиції щодо  

удосконалення чинного  

законодавства. 

Відповідаль-

ність за 

невиконання 

рекомендацій 

ВОФК 

Відсутня 0 Постанови та  висновки 

Колегії РП за законом 

повинні бути розглянуті 

протягом 15 календарних 

днів з дня їх отримання. 

Законодавчо не 

встановлена 

відповідальність за 

невиконання 

рекомендацій та 

обов’язковість 

контролю за їх 

виконанням. 

Про заходи реагування на 

них РП повідомляється 

негайно. 

Контроль за 

вжиттям 

заходів після 

передачі 

матеріалів 

ВОФК до 

право охорон-

них органів  

Відсутній 0 При виявленні привласнення 

грошових або  матеріальних  

ресурсів, фактів корупції та 

інших зловживань РП 

зобов’язана негайно за 

рішенням її Колегії передати 

матеріали до 

правоохоронних органів та 

повідомити ВРУ. 

Законодавчо не 

врегульований 

зворотній зв’язок 

правоохоронних 

органів з РП. 

Затверджено спільним 

наказом Ген. прокуратури та 

РП від 13.11.2013 № 96/80 

Порядок взаємодії з питань 

підготовки, подання, 

розгляду матеріалів 

контрольних заходів та 

інформування про 

результати їх розгляду. 

У Звітах РП відсутня 

інформація про 

результати 

подальшого 

розслідування чи 

встановлення 

відповідальності за 

переданими 

матеріалами. 

Оцінка Недостатня 1,2 х х 

Джерело: складено автором на основі  [65–71]. 

 

Як видно з проведеного аналізу, виконуються лише деякі вимоги, 

необхідні для проведення ефективного зовнішнього державного фінансового 

контролю Рахунковою Палатою України, тож загальний рівень ефективності 

буде недостатнім через недостатній рівень взаємодії з органами державної 

влади, зокрема, правоохоронними, недосконалість контролю за виконанням 

наданих рекомендацій та недоліків законодавчої бази у сфері контролю. 
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Також доповнити проведену оцінку можна статистичними даними, так, 

взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою України (рис. 2.3) 

проявлялася в участі у засіданнях комітетів ВРУ та розглядом питань за 

матеріалами контрольно-ревізійних та експертно-аналітичних заходів, 

проведених ВОФК.  

 

 

Рис. 2. 3. Взаємодія Рахункової Палати з Верховною Радою України 

Джерело: Складено автором на основі [65–71]. 

 

Видно, що участь представників Рахункової палати у засіданнях 

комітетів ВРУ значно знизилась у 2009 – 2012 роках порівняно з 2006 та 2008 

роком, проте якщо орієнтуватися на кількість розглянутих питань, 

ініційованих Рахунковою палатою, спостерігається позитивна тенденція – з 

початку оприлюднення даного показника (2009 рік) до тепер постійно 

зростає їх кількість, що покращує взаємозв’язок ВОФК з ВРУ, сприяє 

підвищенню ефективності та результативності контролю, а також 

вдосконаленню бюджетної сфери. 

ІІ. Аналіз внутрішніх умов функціонування вищого органу фінансового 

контролю України, що передбачає дослідження факторів, на які здатна 

впливати Рахункова палата безпосередньо представлено у табл. 2. 6. 
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Таблиця 2.6 

Оцінка внутрішніх умов функціонування Рахункової Палати України 

Критерій Оцінка Бали Позитивні риси Негативні риси 

Відповідність 

міжнародним 

стандартам 

Часткова 2 Розробляються проекти законів 

та нормативно-правових актів з 

метою відповідності 

міжнародним стандартам. 

Закон України 

«Про Рахункову 

палату» не у 

повному обсязі 

відповідає 

вимогам Лімської 

декларації; 

Триває впровадження ISSAIs; Не працюють 

стандарти з 

окремих аспектів 

діяльності РП, 

наприклад ISSAI 

20, INTOSAI GOV 

9150 та інші.  

Реалізується Стратегічний план 

EUROSAI. 

Проводиться робота з перекладу 

міжнародних стандартів для 

внутрішнього користування у РП. 

Гласність та 

прозорість 

діяльності 

Часткова 2 Збільшується присутність РП у 

ЗМІ, публікація результатів 

контрольних заходів. 

Недостатня 

відкритість 

показників 

діяльності РП. 

Несистематичність 

та брак інформації 

у звітах РП. 

Нерегулярне 

оновлення 

матеріалів на 

офіційному сайті. 

Недостатня 

поінформованість 

суспільства про 

діяльність РП. 

Використання 

сучасних 

методів 

аудиту 

Достатнє 3 Проводяться аудити 

ефективності, фінансові, 

відповідності, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків 

порушень. 

Неможливість 

виконання 

стандартів, в тій 

частині, що 

потребує 

законодавчого 

затвердження та 

реформування 

державного 

управління поза 

сферою контролю. 

Прийняття «Загальних вимог та 

критеріїв щодо оцінки якості 

Звіту, підготовленого за 

результатами контрольно-

аналітичного заходу» в рамках 

ISSAI 40. 
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Продовження табл. 2.6. 

Інтегрованість 

ВОФК у 

світову 

спільноту 

Значна 4 Членство та співпраця з 

INTOSAI, EUROSAI, Раді 

керівників ВОФК держав-

учасниць СНД. 

Необхідність 

подальшої 

інтеграції у 

світову та 

європейську 

спільноту у сфері 

контролю, для 

чого необхідно 

реформувати 

систему контролю 

та державного 

управління. 

Співробітництво з GIZ. 

Участь у виборах на посаду 

зовнішнього аудиту ЮНІДО. 

Зовнішній аудитор ОБСЄ до 

2013р. 

Загальна 

оцінка 

Достатня 2, 75 х х 

Джерело: складено автором на основі [65–71, 77]. 

 

Окремого дослідження вимагає гласність та відкритість роботи 

Рахункової палати України, оскільки це прямо впливає на ефективність 

бюджетної системи, а значить, і бюджетування держави. 

Оприлюднення результатів проведених Рахунковою палатою 

контрольних заходів здійснюється шляхом: 

- розміщення інформаційних повідомлень у ЗМІ; 

- публікації інформаційних матеріалів про діяльність Рахункової 

палати на її веб-порталі; 

- надання  інформації  за  запитами  відповідно  до  Закону  України  

«Про доступ до публічної інформації»; 

- проведення публічних виступів, розміщення статей, надання 

інтерв’ю і коментарів керівництва та фахівців Рахункової палати; 

- випуску  та  розповсюдження  інформаційних  бюлетенів  Рахункової 

палати [71, с. 203]. 

Одним з показників гласності та відкритості роботи Рахункової палати 

є кількість публікацій про результати її роботи (рис. 2.4). 

Так, зростає кількість публікацій за результатами контрольно-

аналітичних дій Рахункової палати, окрім останніх років. Дана тенденція 

свідчить про збільшення інтересу до роботи Рахункової Палати, розуміння 



109 
 

суспільства важливості контролю та прикладної значущості отриманих 

результатів. Проте з 2010 року починається зменшення кількості публікацій 

за матеріалами Рахункової палати, а незначне збільшення цього показника у 

2013 році зумовлене зміною обсягу повноважень Рахункової палати щодо 

контролю за доходною частиною бюджету. 

 

 

Рис. 2.4. Кількість публікацій за матеріалами Рахункової Палати за 

2003-2012 роки  

Джерело: складено автором на основі [65–71]. 

 

Отже, деякі з перелічених внутрішніх умов функціонування ВОФК в 

Україні не виконуються, необхідно оцінювати ефективність зовнішнього 

державного фінансового контролю за показниками третього блоку, зважаючи 

на те, що вона буде обмеженою, оскільки є значні вади у зовнішньому та 

деякі недоліки у внутрішньому середовищі Рахункової палати. Таким чином, 

ефективність контролю за другим блоком – достатня.  

ІІІ. Характеристика контрольно-ревізійної та експертно-аналітичної 

діяльності Рахункової палати України проводиться за деякими із 

запропонованих показників через брак інформації. Оцінювання надало 

наступні результати:   
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1. Обсяг виявлених порушень у витрачанні та управлінні державними 

ресурсами (нецільове та неефективне використання, обсяги, структура, 

динаміка). 

Одними з найважливіших параметрів є обсяг виявлених порушень, 

динаміка яких представлена на рис. 2.5.  

 

Рис. 2.5. Структура виявлених Рахунковою Палатою порушень за 2007-

2013 роки, млрд. грн  

Джерело: складено автором на основі [65–71]. 

 

Так, динаміка обсягів виявлених порушень до 2010 року включно 

позитивна, збільшення даного показника та його пікове значення у 2010 році 

можна пояснити розширенням повноважень Рахункової Палати, 

вдосконаленням методики проведення контрольних дій. Зменшення даного 

показника у 2011 та 2012 роках могло бути спричинене різними факторами, 

зокрема, у звіті Рахункової палати  зазначено, що діяльність спрямовувалась  

на  проведення  контрольно-аналітичних  заходів  із метою встановлення 

реального стану справ із виконанням постанов і висновків Колегії  

Рахункової  палати  та  стимулювання  усунення  виявлених  порушень  і  

недоліків,  підвищення  дієвості  та  ефективності  перевірок.  На  реалізацію  

цієї  мети  було  націлено  практично  кожний  другий  контрольний захід, і 
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насамперед приділялась увага тим державним цільовим програмам, 

напрямам використання бюджетних коштів, в яких є значна соціально-

економічна складова або за якими виявлені значні обсяги порушень 

бюджетного законодавства, неефективного управління та використання 

бюджетних коштів [71, с. 26].  

Отже, зменшення обсягів виявлених правопорушень зумовлене не 

покращенням фінансової дисципліни та дотриманням принципів законності 

та ефективності при використанні бюджетних ресурсів. Виявити загальну 

тенденцію зміни цього показника можна за допомогою лінії тренду (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.6. Тенденція зміни обсягу виявлених Рахунковою Палатою 

правопорушень при використанні бюджетних коштів 

Джерело: складено автором на основі [65–71]. 

 

Отже, якщо вважати, що пікові значення обсягу виявлених порушень 

зумовлені прийнятими управлінськими рішеннями щодо специфіки 

спрямування роботи ВОФК та обмеженням його повноважень, та 

припустити, що у наступних періодах за рахунок підвищення якості аудиту 

державних фінансів не буде відбуватися зменшення досліджуваного 

показника як у 2010 та 2011 році, то з вірогідністю 73% у наступних роках за 
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цих умов обсяг виявлених порушень буде зростати, отже загальну тенденцію 

можна вважати умовно позитивною. 

2. Кількість охоплених контролем об’єктів та кількість проведених 

контрольно-аналітичних заходів (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Динаміка кількості контрольно-аналітичних заходів та 

підконтрольних об’єктів 

Джерело: складено автором на основі  [65–71]. 

 

Варто зазначити, що досліджувані показники в цілому повторюють 

динаміку обсягу виявлених правопорушень при використанні бюджетних 

коштів, що є логічним. Важливим у даному контексті є те, що до 2008 року 

включно кількість контрольно-аналітичних заходів була меншою, ніж 

кількість охоплених контролем об’єктів. Починаючи з 2009 року 

прослідковується тенденція перевищення кількості проведених заходів над 

кількістю контрольних об’єктів. 

Можна сказати, що з 2009 року відновлюється позитивна динаміка 

даних показників. Звісно, збільшення контрольних об’єктів та контрольно-

аналітичних заходів не може гарантувати підвищення ефективності 

контролю в цілому, проте зростання кількості об’єктів, охоплених контролем 

та контрольних заходів – позитивна тенденція.  
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3. Кількість переданих матеріалів до відповідних органів (рис. 2.8), 

кількість порушених справ та справ, за якими винесено звинувачувальні 

вироки. 

 

Рис. 2.8. Динаміка кількості переданих Рахунковою палатою матеріалів 

до прокуратури та інших правоохоронних органів 

Джерело: складено автором на основі  [65–71]. 

 

За інформацією, яка надана Рахунковою палатою у щорічних звітах, 

можливо відслідкувати лише динаміку кількості переданих матеріалів, яка є 

спадною, що на фоні збільшення обсягу виявлених порушень є негативним 

явищем, оскільки спричинене не збільшенням ефективності виконання 

бюджету та зменшенням правопорушень, а іншими чинниками – 

недосконалістю роботи контрольного органу, недостатністю виявлених 

аудиторських доказів тощо. 

Статистика щодо подальшого опрацювання цих документів не 

представлена. Так, немає інформації щодо подальшого порушення 

кримінальних справ по переданим матеріалам та винесення 

звинувачувальних вироків. Такі показники є важливими, оскільки їх 

відстеження та оприлюднення сприяє усвідомленню відповідальності, яка 

неминуче слідує за правопорушенням при використанні державних 
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фінансових ресурсів та власності, підвищенню фінансової дисципліни, 

зменшенню повторення таких порушень у майбутньому. 

4. Результати послідуючого контролю за виконанням рекомендацій – 

кількість винесених рекомендацій (рис. 2.9) та реагування на них. 

 

 

Рис. 2.9. Динаміка кількості винесених Рахунковою палатою 

рекомендацій 

Джерело: складено автором на основі  [65–71]. 

 

Даний показник є напрочуд важливим, оскільки характеризує один з 

головних результатів контролю – винесення рекомендацій, виконання яких 

забезпечить уникненню виявлених порушень при виконанні бюджету у 

майбутньому. Зменшення кількості винесених рекомендацій з 2008 року є 

негативною тенденцією, і попри значне зростання  до 2008 року, за останній 

період його значення досягло початкового рівня – 2003 року. 

Контрольний захід вважається таким, що досяг своєї мети, тільки в 

тому разі, коли є відповідне позитивне реагування на інформацію та 

Висновки Колегії Рахункової палати керівництвом Кабінету Міністрів 

України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об’єктів, 

що перевірялися [71, с. 159]. Тому ще більш важливим є показник відсоток 
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виконання рекомендацій Рахункової палати. Проте обчислити його 

неможливо через брак у звітах ВОФК інформації щодо кількості врахованих 

рекомендацій, міститься лише інформація про реагування органів державної 

влади, установ та організацій на висновки, пропозиції та рекомендації Колегії 

Рахункової палати у контексті прийнятих змін до законодавства, розглянутих 

за цими матеріалами питань тощо, і виразити їх у кількісному вигляді 

неможливо. 

5. Обсяги виділеного фінансування на утримання та забезпечення 

контрольного органу (рис. 2.10), у тому числі, кадрового, структура 

витрачених коштів за напрямами тощо. 

 

 

Рис. 2.10. Динаміка обсягу видатків на утримання Рахункової палати 

України, млрд. грн 

Джерело: складено автором на основі  [65–71]. 

 

За досліджуваний період лише у 2009 та 2011 роках спостерігалось 

зменшення обсягу фінансування Рахункової палати, у всіх інших періодах 

відбувалося збільшення даного показника, і  в цілому можна говорити про 

тенденцію до зростання, проте оцінити її як позитивну чи негативну 

однозначно не можна без детальнішого аналізу. 
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Так, окремої уваги заслуговує структура видатків на утримання 

Рахункової Палати України, що представлена на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11. Структура видатків на утримання Рахункової Палати у 2012 р.  

Джерело: складено автором на основі [71]. 

 

Майже 80% видатків на утримання Рахункової Палати складає фонд 

оплати праці, а якщо врахувати видатки на відрядження та утримання 

споруд, організацію робочої діяльності та інші поточні видатки, виявляється, 

що лише близько 2% видатків направляється на розвиток та вдосконалення 

контрольного процесу, що є дуже низьким показником. 

Серед зазначеного виду видатків найбільш вагомою складовою є 

створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової Палати, на що у 

2012 році було направлено 98,1 тис грн, що значно менше порівняно з 

попередніми роками, при чому остаточної цілі ще не досягнуто. 

У наступному році структура фінансування дещо відрізнялась 

(рис. 2.12). 

За останній період покращилася структура видатків на фінансування 

діяльності Рахункової палати України, оскільки збільшилася частка видатків 

розвитку та видатків на відрядження.  
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Проте вагомим негативним фактором стало скасування програми за 

КПКВ 6511020 «Створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової 

палати», яка діяла з 2005 року, внаслідок чого у структурі витрат Рахункової 

палати у 2013 році відсутній цей напрям. 

 

Рис. 2.12. Структура видатків на утримання Рахункової Палати у 2013 р. 

Джерело: складено автором на основі [71]. 

 

Оскільки за даними Рахункової палати протягом року здійснювалось 

якісне і своєчасне забезпечення життєдіяльності ВОФК України та його 

територіальних управлінь, проводилась планова робота з матеріально-

технічного забезпечення діяльності апарату, поліпшення умов праці фахівців 

і персоналу [71, с. 213], не можна говорити про негативний вплив збільшення 

обсягу фінансування на ефективність роботи Рахункової палати, але й про 

значний внесок до її підвищення саме цього фактору теж не можна.  

Кількісні показники кадрового забезпечення Рахункової Палати 

наведені на рис. 2.13. Після 2008 року відбувається незначне скорочення 

кількості працівників Рахункової палати на фоні збільшення витрат на оплату 

заробітної плати (без врахування нарахувань на заробітну плату), що 

зумовлене підвищенням соціальних стандартів, індексацією заробітної плати 

тощо. Варто також зауважити про підвищення якісного складу працівників 
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Рахункової палати, а саме збільшення наукового потенціалу: 4 доктори  наук,  

20 кандидатів  наук,  10 аспірантів  і один докторант. 

 

Рис. 2.13. Показники кадрового забезпечення Рахункової Палати за 

2006-2012 роки   

Джерело: складено автором на основі  [65–71]. 

 

Також зростають витрати на оплату працю у розрахунку на одного 

працюючого, так середні витрати на місяць підвищились з 6783 тис грн до 

9169 тис грн.  

У всьому світі праця аудиторів, у тому числі і державного сектору 

економіки, є високооплачуваною, тож таку тенденцію можна вважати 

позитивною.  

Традиційним показником для виявлення ефективності роботи 

контрольного органу є співвідношення обсягу виявлених правопорушень до 

витрат на утримання контрольного органу (рис. 2.14). 

 На фоні постійного зростання обсягу фінансування Рахункової палати, 

та збільшення обсягів виявлених порушень до 2008 року відбувається 

зменшення співвідношення цих показників, що свідчить про те, що обсяг 

виявлених порушень зростав меншими темпами. 
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Рис. 2.14. Динаміка співвідношення виявлених правопорушень до 

затрат на утримання Рахункової палати 

Джерело: складено автором на основі  [65–71]. 

 

За весь досліджуваний період можна говорити про тенденцію до 

збільшення вартості зовнішнього державного фінансового контролю, тобто 

він стає більш затратним, що є негативною тенденцією. Якби за останні роки 

збільшення вартості контролю відбувалось на фоні збільшення обсягу 

виявлених порушень, це могло б свідчити про збільшення обсягів 

фінансування для підвищення якості контролю. 

На основі проведеного аналізу перелічених показників, можна зробити 

загальну оцінку ефективності Рахункової Палати України за третім блоком 

критеріїв згідно обраної методики (табл. 2.7). 

За результатами оцінки ефективності контрольно-аналітичних заходів 

Рахункової палати лише за 4 з 11 показників отримана позитивна оцінка, ще 

чотири показника не можливо оцінити через брак інформації, за трьома 

показниками оцінка негативна. Загальна оцінка за третім блоком – обмежена 

ефективність. 
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Таблиця 2.7 

Оцінка ефективності контрольно-ревізійної та експертно-аналітичної 

діяльності Рахункової палати України за базовими показниками 

Показник Можливість 

оцінки 

Динаміка Бали 

Обсяг виявлених порушень у 

витрачанні та управлінні 

державними ресурсами 

+ Умовно позитивна 

(зростаюча) 

3 

Кількість охоплених 

контролем об’єктів  

+ Позитивна (зростаюча) 4 

Кількість проведених 

контрольно-аналітичних 

заходів 

+ Позитивна (зростаюча) 4 

Кількість винесених 

рекомендацій 

+ Негативна (спадна) 0 

Кількість реалізованих 

рекомендацій 

– - - 

Відсоток виконання 

рекомендацій 

– - - 

Кількість переданих 

матеріалів до відповідних 

правоохоронних органів  

+ Негативна (спадна) 0 

Кількість порушених справ – - - 

Кількість справ, за якими 

винесено звинувачувальні 

вироки 

– - - 

Обсяги виділеного 

фінансування 

+ Позитивна (зростаюча) 4 

Затратність контролю 

(співвідношення обсягів 

виявлених правопорушень 

та витрат на утримання 

Рахункової палати) 

+ Негативна (зростаюча) 0 

Загальна оцінка х Обмежена 2, 14 

Джерело: складено автором. 

 

Інтегральна оцінка ефективності ЗДФК наведена у табл. 2.8. 

Отже, результати оцінки ефективності зовнішнього державного 

фінансового контролю показують, що існують значні недоліки у нормативно-

правовому забезпеченні незалежності, достатності повноважень ВОФК та 

законодавчого врегулювання координації та співпраці з іншими 

контрольними та правоохоронними органами. 
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Для забезпечення ефективної роботи Рахункової палати необхідно 

вирішити виявлені проблеми внутрішнього середовища, а саме забезпечити 

достатню транспарентність та гласність зовнішнього державного фінансового 

контролю, подальше, більш інтенсивне впровадження міжнародних 

стандартів аудиту державних фінансів у діяльність Рахункової палати, для 

чого необхідним є внесення змін як до внутрішніх наказів та інструкцій, так і 

до законодавства держави. 

Таблиця 2.8 

Інтегральна оцінка ефективності ЗДФК в Україні 

Критерій Ефективність Бальна оцінка 

Нормативно-правове та 

організаційне забезпечення 

ЗДФК 

Недостатня 1,2 

Внутрішні умови 

функціонування Рахункової 

палати України 

Достатня 2,75 

Контрольно-ревізійна та 

експертно-аналітична 

діяльність Рахункової 

палати України 

Обмежена 2,14 

Ефективність ЗДФК 

України 

Обмежена 2,03 

Джерело: складено автором. 

 

Знижують ефективність контрольно-аналітичних заходів також 

відсутність координації та зворотного зв’язку з правоохоронними органами в 

частині, що стосується відстеження результатів розгляду матеріалів, 

переданих Рахунковою палатою. Відсутність статистики кількості 

порушених кримінальних справ та винесених звинувачувальних вироків 

негативно позначаються на ефективності роботи Рахункової палати, оскільки 

не дають змоги всебічно оцінити результати її діяльності.  

Також не використовується потенціал Рахункової палати через 

недосконалість послідуючого контролю за виконанням рекомендацій, 

винесених за результатами контролю, що полягає у двох аспектах: 

внутрішній – у звітах Рахункової палати не подається систематизованої 
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інформації про виконання рекомендацій, зокрема, відсоток виконання, та 

зовнішній – відсутнє відповідне законодавче регулювання такого контролю, 

не закріплена обов’язковість виконання рекомендацій, натомість, є лише 

вимога «обов’язкового реагування», що, як показує практика, не завжди 

передбачає реалізацію положень, запропонованих у висновках за 

результатами контролю Рахункової палати.  

 

 

2.3. Вплив зовнішнього державного фінансового контролю на 

ефективність державного бюджетування  

 

 

У сучасних умовах важливе значення для соціально-економічного 

розвитку суспільства залишається за державними фінансами, зокрема, 

бюджетною системою. Необхідною умовою ефективності бюджетної 

системи є державне бюджетування, орієнтоване на результат. Оцінити 

ефективність державного бюджетування об’єктивно, ґрунтуючись на 

глибокому аналізі усіх процесів у бюджетній сфері, можна лише засобами 

незалежного, тобто, зовнішнього державного фінансового контролю. 

В Україні Рахункова палата функціонує за принципом безперервного 

контролю, таким чином, що у поточному бюджетному циклі здійснюються 

різні види контролю, що охоплюють три бюджетні періоди (рис. 2.15). 

Бюджети кожного фінансового року перебувають на одному з етапів 

трирічного циклу.  

Інтегрована  до  основних  складових  бюджетного  процесу,  така  

система контролю передбачає безперервний трирічний цикл контролю за 

формуванням та виконанням бюджетів кожного фінансового року, що 

реалізується на трьох послідовних стадіях: попередній контроль проекту 

бюджету, поточний контроль виконання бюджету та подальший контроль 

виконання бюджету. 
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Рис. 2.15. Безперервність зовнішнього державного фінансового 

контролю в Україні 

Джерело: складено автором на основі [71, с. 10]. 

 

Комплекс заходів, що здійснюються в рамках попереднього, поточного 

і подальшого контролю, суттєво доповнюється тематичними контрольними 

та аналітичними заходами відповідно до плану роботи Колегії Рахункової 

палати. Щоб виділити вплив контрольно-аналітичних дій Рахункової палати 

на державне бюджетування, необхідно дослідити нормативно-правову базу 

функціонування ВОФК, та деякі показники його діяльності. 

Для цього доцільним є розглянути особливості бюджетування та 

бюджетного процесу в Україні з метою визначення, які саме аспекти 

державного бюджетування підлягають зовнішньому державному 

фінансовому контролю. Після чого можливим буде розробка механізму 

підвищення ефективності державного бюджетування засобами зовнішнього 

державного фінансового контролю, формулювання конкретного плану дій 

Рахункової палати України для досягнення цієї мети, враховуючи чинне 

законодавство та можливі необхідні його зміни та вдосконалення.  

Рахункова палата 

України 

Під час складання 

проекту бюджету на 

наступний рік 

Під час виконання 

бюджету поточного 

року 

Результатів 

виконання бюджету 

минулого періоду 

Подальший контроль Поточний контроль Попередній контроль 

Державний бюджет 
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Так, як уже зазначалося, одним з показників того, наскільки 

ефективним є процес державного бюджетування, може слугувати величина 

відхилень результату виконання бюджету від запланованих значень. 

За результатами послідуючого контролю Рахунковою палатою України 

щорічно виявляються суми та причини такого відхилення (рис 2. 16). 

 

 

Рис. 2.16. Динаміка виконання планових показників за доходами 

державного бюджету України 

Джерело: складено автором на основі [66–71]. 

 

Як показує динаміка виконання планових показників по доходам 

державного бюджету України, лише у 2011 році за досліджуваний період 

відбулося незначне перевиконання плану по доходам, усі інші роки, за 

винятком 2009 та 2012 існувало незначне відхилення (в межах 3%), 

максимальне відхилення – 18%, що є дуже суттєвим. 

Недовиконання бюджету за доходами вкрай негативно позначається на 

виконанні державного бюджету за видатками та є однією з причин 

перевищення запланованих показників дефіциту бюджету (рис. 2. 17). 
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Рис. 2.17. Динаміка виконання планових показників за видатками  

державного бюджету України 

Джерело: складено автором на основі [66–71]. 

 

Показники відхилення обсягів виконання бюджету за видатками 

свідчать про те, що навіть у роках, коли планові показники по доходній 

частині бюджету виконувалися з незначним відхиленням (або 

перевиконувалися), відбувалось недовиконання плану по видаткам, яке окрім 

критичного значення у 2009 році – 85% виконання плану, коливається у 

межах 6-7%, що при середньому відхиленні у виконанні бюджету за 

доходами у 3% є негативною тенденцією.  

Невиконання бюджету за видатками у запланованому обсязі 

ймовірніше за все свідчить про невиконання цілей, поставлених у бюджетних 

програмах та визначених у засадах бюджетної політики.  

Невідповідність обсягів доходів та видатків бюджету приводить до 

появи бюджетного дефіциту, а недовиконання бюджету за доходами – до 

збільшення дефіциту. Так, за умови виконання видатків у повному обсязі, 

при наявній тенденції до недовиконання плану доходів бюджету, відбувалося 

б постійне перевищення фактичного дефіциту над плановими значеннями 

(рис. 2. 18). 
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Рис. 2.18. Динаміка виконання планових показників дефіциту  

державного бюджету України 

Джерело: складено автором на основі [66–71]. 

 

Проте під впливом інших чинників, динаміка виконання плану обсягів 

бюджетного дефіциту не повторює динаміку цього показника по видаткам та 

доходам бюджету. Так, крім 2011 та 2013 існує чітка тенденція до збільшення 

обсягів бюджетного дефіциту порівняно з плановими значеннями, так якщо у 

2008 році фактичний дефіцит склав лише 50% запланованого обсягу (що 

було б позитивним за умови виконання видатків та перевиконання доходів), у 

2012 році фактичний обсяг дефіциту був значно більшим за плановий. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок про 

недосконале бюджетування на державному рівні. Виявлені проблеми можуть 

бути викликані різними причинами: 

1. Причини невиконання планових показників державного бюджету, 

які полягають у недосконалості державного бюджетування:  

- використання не реальних показників при прогнозуванні та 

плануванні; 

- не врахування важливих тенденцій чи впливу факторів; 

- завищення реальних показників у політичних цілях; 
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- недосконалість методів прогнозування та планування; 

- не врахування рекомендацій за результатами бюджетного процесу 

попередніх періодів тощо. 

2. Проблеми реалізації державного бюджету: 

- нецільове та неефективне використання коштів державного 

бюджету; 

- невиконання або неякісне виконання функцій, покладених на 

розпорядників бюджетних коштів;   

- проблеми у функціонуванні органів, відповідальних за стягнення 

податків, зборів, обов’язкових платежів; 

- недосконалості у правовому та організаційному забезпеченні 

виконання бюджету та ін. 

3. Зовнішні чинники, які негативно впливають на бюджетну систему: 

- економічні та фінансові кризи; 

- спад ділової активності; 

- збільшення тіньового сектору економіки; 

- воєнні конфлікти; 

- природні, техногенні, гуманітарні катастрофи тощо. 

За умови якісного бюджетування держави, усі перелічені зовнішні 

чинники можуть спричиняти лише незначний вплив, адже він має бути 

нівельований за рахунок резервних ресурсів держави.  

Внутрішні недосконалості бюджетної системи та її інституційного 

середовища можуть бути виявлені засобами зовнішнього державного 

фінансового контролю та ліквідовані у наступних періодах за рахунок 

реалізації винесених рекомендацій та здійсненні необхідних перетворень. 

Проте як показує наведена статистика, якісних зрушень у бюджетній 

системі, зокрема, виконанні державного бюджету, не спостерігається. 

Для детальнішого аналізу причин такої негативної динаміки, потрібно 

розглянути та систематизувати причини невиконання планових показників 

бюджету у кожному році (табл. 2. 9). 
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Таблиця 2.9 

Зовнішні причини невиконання планових показників державного 

бюджету, виявлені Рахунковою палатою України 

Причини невиконання плану Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 

Уповільнення темпів економічного зростання + +   + 

Скорочення зовнішнього попиту, 

експортозалежність економіки 

+   + + 

Спад ділової активності + +    

Вплив світової фінансової кризи +   +  

Висока інфляція + +    

Скорочення іноземних інвестицій  +    

Низький рівень адміністрування податків і зборів  +    

Джерело: складено автором на основі [66–71]. 

 

Так, за висновками Рахункової палати України у декількох періодах 

причинами невиконання державного бюджету у запланованих обсягів було 

уповільнення темпів економічного зростання та скорочення зовнішнього 

попиту, що негативно впливає на платіжний баланс. Також поширеними 

причинами були високі темпи інфляції та спад ділової активності. 

Проте у періодах, коли виконання бюджету здійснювалось у відносно 

сприятливих умовах – 2010 та 2011 роки, не спостерігалось суттєвого 

покращення основних показників. Так, у 2010 та 2011 роках відбувалось 

недовиконання бюджету за видатками, у 2010 році спостерігався значний 

дефіцит, що перевищив планові обсяги, та недовиконання доходної частини 

бюджету. На основі цього можна зробити висновок, що недосконалості, які 

полягають у самій бюджетній системі значно сильніше впливають на 

результати виконання бюджету, ніж зовнішні чинники.  

У роках, коли відбувалось пожвавлення економічної діяльності та 

збільшення темпів економічного зростання, за рахунок негативного впливу 

внутрішніх факторів, планові значення показників бюджету були не 

досягнуті. Отже, причини невиконання плану бюджету нормативно-

правового та організаційного характеру потребують детальнішого аналізу 

(табл. 2.10). 
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Таблиця 2.10 

Причини невиконання планових показників державного бюджету України 

Причини невиконання плану Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 

Невідшкодування платникам податку на додану 

вартість 

+ + + + + 

Наявність переплат + + + + + 

Рішення уряду не відповідали чинному 

законодавству 

 + + +  

Недоліки у плануванні та організації проведення 

видатків 

+ +   + 

Використання нереальних показників при 

плануванні бюджету 

 + +  + 

Неналежне нормативно-правове врегулювання 

бюджетного процесу 

+ +    

Спрямування коштів Стабілізаційного та 

резервного фондів не за призначенням 

 + +   

Неспроможність окремих головних розпорядників 

забезпечити своєчасний та повний розподіл і 

використання наявних ресурсів 

+    + 

Приховування реального стану виконання 

державного бюджету  

 + +   

 Перерахування НБУ авансових платежів +     

Джерело: складено автором на основі [66–71]. 

  

Невідшкодування платникам податку на додану вартість та наявність 

переплат з платежів до бюджету фактично збільшують обсяги доходів 

державного бюджету, проте це є негативною тенденцією. Так, за 

систематичного існування цих чинників, їх необхідно враховувати при 

складанні проекту державного бюджету. 

Прийняття рішень урядом, які не відповідали чинному законодавству, в 

тому числі, використання стабілізаційного та резервного фондів не за 

призначенням – вкрай негативні явища у бюджетній системі і системі 

державного управління загалом. Рахункова палата, як гарант прозорості, 

транспарентності та законності використання фінансових ресурсів держави, 

має адекватно реагувати на виявлення таких випадків. Проте подальше 

розслідування та вжиття відповідних заходів щодо осіб, які вчинили 

неправомірні дії належить до компетенції інших органів.  
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Недоліки у плануванні та організації проведення видатків, 

використання нереальних показників при плануванні бюджету – це 

недосконалості державного бюджетування, на яких неодноразово 

наголошувалось у звітах Рахункової палати, проте ці проблеми носять 

системний характер, і вирішувати їх теж потрібно реформуючи усю 

бюджетну систему, а також систему зовнішнього державного фінансового 

контролю.  

Неналежне нормативно-правове врегулювання бюджетного процесу 

проявляється, як правило, у появі протиріч у різних нормативно-правових 

актах щодо перебігу бюджетного процесу, здійснення державних закупівель 

тощо. Рахункова палата може розробляти та вносити на розгляд до 

законодавчої гілки влади рекомендації та поправки до чинного законодавства 

у бюджетній сфері з метою його гармонізації та забезпечення ефективного 

бюджетування і виконання державного бюджету. 

Також варто додати, що в останні періоди пошук причин недосягнення 

запланованих показників у звітах Рахункової палати здійснювався 

здебільшого у зовнішньому середовищі, а не у самій бюджетній системі. 

Ігнорування або недостатня увага, яка приділялась внутрішнім 

недосконалостям бюджетної системи організаційно-правового та 

інституційного характеру свідчить також про зниження якості аналітичної 

роботи, проведеної Рахунковою палатою. 

Дослідити безпосередній вплив Рахункової палати на перебіг складання 

проекту закону про державний бюджет можна розглянувши її діяльність 

щодо проведення експертизи цих нормативно-правових актів (табл. 2.11). 

На заваді ефективній контрольно-аналітичній діяльності Рахункової 

палати також стають різні проблеми організаційно-інституціонального 

характеру – розроблення, подання і прийняття проекту закону про державний 

бюджет із значним запізненням від строків, обумовлених у Бюджетному 

кодексі України, порушення інших його норм та законодавства (наприклад, 

три чверті підприємств державного сектору економіки – суб’єктів природних 
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монополій працювали впродовж першого кварталу 2011 року без 

затверджених фінансових планів, що значно обмежило можливості 

здійснення державного контролю за їх діяльністю [70, с. 30 ]).  

Таблиця 2.11 

Вплив Рахункової палати України на державне бюджетування на стадії 

складання та прийняття проекту бюджету 

Результати попереднього зовнішнього 

державного фінансового контролю 

Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 

Встановлена невідповідність проекту закону 

про бюджет чинному законодавству 

+  +  + 

Встановлено невідповідність законодавчо 

закріпленим орієнтирам та цілям бюджетної 

політики 

+   +  

Виявлено необґрунтовані прогнозні 

показники 

+ +  + + 

Встановлено загрози бюджетній, борговій 

безпеці 

+   +  

Виявлено незаконні напрями використання 

Стабілізаційного та резервного фонду 

+     

Знайдені невідповідності між статтями 

проекту закону про державний бюджет 

   + + 

Встановлено брак обґрунтувань чи 

матеріалів 

   + + 

Виявлено завищення доходів бюджету, млрд 

грн 

+ 

(12, 342) 

    

Виявлено невраховані джерела доходів, 

млрд грн. 

 + 

(1, 316) 

+ 

(4,0) 

  

Встановлено неврахування ймовірності 

збільшення видатків, млрд грн. 

 + 

(0,008) 

   

Виявлено необґрунтовані видатки, млрд грн   + 

(4,5) 

  

Запропоновано збільшення обсягу 

повернення кредитів до бюджету, млрд грн. 

 + 

(0, 027) 

+ 

(0,129) 

  

Запропоновано зміни статей проекту закону  + (12) + (8) + (6) + (8) 

Джерело: складено автором на основі [66–71]. 

 

Варто зазначити, що Рахунковою палатою не надається інформація 

щодо коригування основних показників державного бюджету на основі 

проведеної експертизи. 

Отже вплив зовнішнього державного фінансового контролю на 

державне бюджетування проявляється у декількох аспектах (рис. 2. 19). 
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Рис. 2. 19. Прояви впливу ЗДФК на державне бюджетування 

Джерело: складено актором. 

 

Використання інструментів зовнішнього державного фінансового 

контролю дозволить підвищити ефективність бюджетування України, 

наслідком чого має стати формування бюджетів, які відповідають цілям 

бюджетної політики і чинному законодавству та ґрунтуються на реальних 

показниках, що є запорукою їх успішної реалізації, яка забезпечить 

досягнення кінцевої цілі – задоволення потреб суспільства. 

 

Заходи ЗДФК Характер Спрямованість 

Виявлення проблем та 

надання рекомендацій та 

законодавчих ініціатив 

щодо усунення якісних 

недоліків процесу 

бюджетування. 

Довго-

строковий 

Підвищення 

ефективності 

бюджетної системи 

та державного 

управління. 

Коригування обсягів та 

структури видатків, 

доходів та інших 

кількісних показників, 

запропонованих у проекті 

закону про державний 

бюджет. 

Середньо-

строковий 

Оптимізація 

показників 

державного бюджету 

та на бюдж. період та 

декілька наступних 

років (багаторічні 

програми). 

Винесення рекомендацій 

та виявлення порушень 

під час здійснення 

поточного контролю, що 

зумовлює необхідність 

припиняти чи коригувати 

фінансування бюджетних 

програм, установ тощо. 

Коротко-

строковий 

Забезпечення 

ефективного, 

цільового, 

економного та 

законного 

використання держ. 

ресурсів при 

виконанні бюджету. 
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ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ 

 

 

Базуючись на ретроспективному аналізі виявлено основні тенденції 

розвитку зовнішнього державного фінансового контролю в Україні, виділено 

та проаналізовано його вплив  на ефективність бюджетування держави, 

виявлено зв'язок між ефективністю зовнішнього державного фінансового 

контролю та державного бюджетування. 

1. Встановлено, що постійною перешкодою ефективного 

функціонування системи ЗДФК з моменту її становлення і до тепер є 

обмеження повноваженнь Рахункової палати, що унеможливлювало 

виконання усіх її функцій, таких як контроль за процесами приватизації, 

виконання державного бюджету за доходами та окремими аспектами 

функціонування державних підприємств, підприємств з часткою державної 

власності тощо, таким чином, окремі елементи державних фінансів. А відтак 

і використання державних фінансових ресурсів, залишається поза контролем 

з боку держави.  

2. Запропоновано методику оцінювання ефективності зовнішнього 

державного фінансового контролю, яка враховує усі її аспекти: 

організаційно-правові умови, в яких функціонують вищі органи фінансового 

контролю (достатність незалежності та повноважень для здійснення їх 

функцій; налагодженість взаємодії з усіма ланками фінансової системи; 

існування умов для контролю за виконанням рекомендацій),  внутрішні 

умови роботи ВОФК (відповідність міжнародним стандартам, використання 

сучасних методів аудиту, гласність та прозорість діяльності ВОФК, 

інтегрованість у світову спільноту у сфері контролю) та якість контрольно-

ревізійної та експертно-аналітичної діяльності ВОФК. Відмінною рисою 

запропонованої методики є врахування не лише кількісних, а й якісних 

показників, а також оцінювання не їх значень, а тенденцій, що дає змогу 
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розглянути зовнішній державний фінансовий контроль у динаміці,  

прослідкувати процеси вдосконалення або погіршення. Можливість 

встановлення різної значущості показників та розподілення їх за блоками дає 

можливість виявити недоліки та проблеми у ЗДФК, які потребують 

першочергового вирішення та встановити, на якому рівні це має бути 

здійснено. 

3. Оцінено ефективність зовнішнього державного фінансового 

контролю України за запропонованою методикою як обмежену, ефективність 

зовнішніх умов контролю – недостатня, внутрішніх умов функціонування 

ВОФК – достатня, ефективність контрольно-ревізійних та експертно-

аналітичних заходів Рахункової палати – обмежена.  

4. Виявлено основні проблеми, які зменшують ефективність ЗДФК 

в Україні, а саме:  обмежений обсяг контрольних повноважень Рахункової 

палати (контроль в частині діяльності, яка стосується лише використання 

коштів державного бюджету, а не державної власності в цілому; виконання 

контрольних заходів за деякими об’єктами лише за дорученням ВРУ чи 

комітетів), неефективна взаємодія з іншими органами влади (недостатній 

рівень координації та співпраці з ДФІ, відсутність єдиної інформаційної бази, 

наявність подвійного аудиту; відсутність зворотнього зв’язку з 

правоохоронними органами, законодавчою гілкою влади), недостатній 

контроль за вжиттям заходів після передачі матеріалів ВОФК до 

правоохоронних органів, відсутність інформації про подальше розслідування 

чи встановлення відповідальності; невідповідність багатьом міжнародним 

стандартам; недостатня гласність та прозорість діяльності (відсутність 

багатьох показників діяльності Рахункової палати, брак та несистематичне 

подання інформації у звітах, нерегулярне оновлення матеріалів на 

офіційному сайті, недостатній зв'язок з громадськістю), неналежний 

контроль та відсутність відповідальності за невиконання рекомендацій 

Рахункової палати тощо. 
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5. Узагальнено основні заходи ЗДФК, які впливають на 

ефективність державного бюджетування та полягають в наступному: 

виявлення проблем та надання рекомендацій і законодавчих ініціатив щодо 

усунення якісних недоліків процесу бюджетування – недосконалості 

планування, прогнозування, нормативно-правового узгодження, що носить 

довгостроковий характер та направлено на підвищення ефективності 

бюджетної системи та державного управління; коригування обсягів та 

структури видатків, доходів та інших кількісних показників, запропонованих 

у проекті закону про державний бюджет, має середньостроковий характер, 

має на меті оптимізацію показників державного бюджету на наступний 

бюджетний період та може впливати на наступні роки, коли стосуються 

програм, розрахованих на декілька періодів; винесення рекомендацій та 

виявлення порушень під час здійснення поточного контролю, що зумовлює 

необхідність припиняти, обмежувати чи змінювати структуру, напрями 

фінансування бюджетних програм, установ, міністерств, відомств тощо, 

носить короткостроковий характер, потребує здійснення елементів 

державного бюджетування у поточному періоді, як правило, на стадії 

виконання державного бюджету. 

6. Доведено, що результати контрольно-аналітичних заходів ВОФК 

повинні бути враховані при бюджетуванні держави, а саме: при визначенні 

основних напрямів бюджетної політики мають бути враховані рекомендації 

та пропозиції ВОФК; у разі виявлення значних порушень при використанні 

бюджетних фінансових ресурсів розпорядником бюджетних коштів за 

результатами перевірки ВОФК, мають бути переглянуті бюджетні 

призначення у поточному бюджетному періоді та затвердження бюджетних 

запитів у наступному; повинні бути переглянуті обсяги фінансування, 

структура фінансування та інші елементи паспортів бюджетних програм з 

урахуванням результатів перевірки ВОФК; прийняття змін до бюджету, 

ініційованих на основі зауважень чи рекомендацій  ВОФК після аналізу 

періодичних звітів про виконання бюджету; вжиття відповідних заходів щодо 
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врахування зауважень та рекомендацій ВОФК щодо оцінки річних 

результатів бюджетного періоду на основі річного звіту; запровадження 

нових інструментів, методик, моделей бюджетування, прийняття поправок до 

бюджетного законодавства з приводу зміни процедур, організаційних 

аспектів бюджетування тощо. 

Основні положення цього розділу опубліковані автором у роботах [82, 

86–88, 95, 96, 99]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

БЮДЖЕТУВАННЯ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ЗОВНІШНЬОГО 

ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

3.1. Стратегічні пріоритети реформування зовнішнього державного 

фінансового контролю 

 

 

Дієвість зовнішнього державного фінансового контролю є запорукою 

ефективності не тільки бюджетної системи України, а й інших складових 

державних фінансів, забезпечення бюджетної та боргової безпеки держави. 

Рахункова Палата України зарекомендувала себе як компетентний орган  

фінансового контролю, що має значний потенціал, який можна реалізувати 

подолавши існуючі у системі зовнішнього державного фінансового контролю 

Україні недоліки.  

На основі проведеного дослідження були виявлені основні проблеми у 

середовищі Рахункової палати, за існування яких вона не може ефективно 

здійснювати свою діяльність. Відповідно до них, доцільним є визначення 

стратегічних пріоритетів реформування системи зовнішнього державного 

фінансового контролю, зокрема: 

1. Удосконалення теоретико-методологічної бази, застосування 

надбань сучасної світової та вітчизняної науки у практиці  контролю. 

2. Вироблення єдиного категоріального апарату для всіх державних 

органів у сфері контролю відповідно до європейських підходів та 

закріплення їх у законодавстві. 

3. Узгодження законів, концепцій та положень, що стосуються 

контролю.  
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4. Розробка поправок до існуючого Закону України «Про Рахункову 

палату» або нового законодавчого акту з метою приведення у відповідність 

до вимог Лімської декларації основних аспектів функціонування ВОФК. 

5. Створення нормативно-правової основи та організаційно-

процесуальних умов для ефективної кооперації та комунікації Рахункової 

палати з іншими контрольними, правоохоронними та іншими органами 

державної влади. 

6. Удосконалення контролю за державними корпораціями (та 

підприємствами з часткою державної участі у статутному капіталі). 

7. Створення належних організаційно-правових умов для реалізації 

успішного контролю за виконанням рекомендацій Рахункової палати та 

встановлення відповідальності за їх невиконання. 

Відповідно до кожного із запропонованих блоків, необхідно здійснити 

комплекс заходів, направлених на вирішення проблем зовнішнього 

державного фінансового контролю в Україні. 

На разі в Україні діють закони «Про Рахункову Палату України» та 

«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні», Положення «Про Державну фінансову Інспекцію України», 

«Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю» та 

План заходів щодо її реалізації до 2017 року, затверджений Кабінетом 

Міністрів України. Проте у жодному з вищенаведених нормативно-правових 

актів не визначено поняття державного фінансового контролю, засад 

формування та функціонування єдиної системи державного фінансового 

контролю, немає єдиного категоріального апарату, містяться неоднозначні 

положення, загальні фрази, які не передбачають конкретних дій та інші 

недоліки.  

Проте головною проблемою протягом існування Рахункової Палати 

України залишається невизначеність щодо її повноважень та статусу. Після 

чергового повернення Рахунковій Палаті права перевіряти дохідну частину 

державного бюджету, знову відбулось обмеження її компетенції. Так, 
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Постановою Кабінету міністрів введені обмеження на перевірки державними 

інспекціями та іншими контролюючими органами: заборонено проводити 

контрольні заходи без дозволу Кабінету Міністрів. Термін дії обмежень у 

постанові не вказано, більш того, в список контролюючих органів, яких 

стосується це обмеження, включена Рахункова палата [135]. 

Дане нововведення не лише суперечить Конституції та Закону України 

«Про Рахункову Палату», за якими Кабінет Міністрів не має право 

регулювати діяльність останньої, а й логіці державного управління, адже 

Рахункова Палата є органом, який має право контролювати фінансово-

економічну діяльність міністерств. 

Тому необхідним є закріплення статусу Рахункової палати як 

незалежного органу вищого фінансового контролю в Конституції України та 

створення належної законодавчої бази з викладенням основних засад 

контролю, науково обґрунтованих визначень основних категорій, сучасних 

принципів, методів контролю тощо. 

Доцільність тісної співпраці між органами внутрішнього контролю та 

вищими органами фінансового контролю випливає з необхідності 

добросовісного управління, транспарентності та підзвітності використання 

державних фінансових ресурсів, а також ефективності, результативності та 

економічності державного управління [114, с. 89].  

При розгляді даної проблеми необхідно звернути увагу на загальні 

особливості систем державного контролю, які характерні для розвинених 

країн: 

- існує неминучий збіг контрольних повноважень вищого органу 

фінансового контролю та органу внутрішньовідомчого контролю; 

- незалежність органів внутрішнього та зовнішнього державного 

фінансового контролю має бути забезпечена згідно з міжнародними 

стандартами у сфері внутрішнього та зовнішнього контролю відповідно; 

- вищі органи фінансового контролю як зовнішні аудитори є 

підзвітними парламенту та громадськості; 
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- про результати проведеної перевірки внутрішні аудитори 

звітують перед установою, яка була об’єктом перевірки, а у випадку 

державного внутрішнього контролю (або відомчого контролю) – перед 

виконавчою гілкою влади, що фактично і є замовником проведення аудиту. В 

окремих випадках органи внутрішнього державного контролю можуть також 

звітувати перед вищими органами фінансового контролю; 

- робота внутрішнього органу державного контролю може бути 

доведена до відома та оцінена вищим органом фінансового контролю 

(відповідно до стандарту ISSAI 1610). Вищий орган фінансового контролю як 

зовнішній аудитор відповідальний за оцінку ефективності внутрішнього 

аудиту [211, c. 2]. 

Основу для плідної співпраці органів внутрішнього та зовнішнього 

державного фінансового контролю складає наявність у них спільних цілей. 

Розширення координації та кооперації між даними органами забезпечить 

підвищення ефективності як кожного з них, так і системи фінансового 

контролю держави в цілому. 

Міжнародний досвід у цій сфері висвітлює як переваги такої співпраці, 

так і недоліки систем державного фінансового контролю, які стають 

перешкодами у посиленні координації та кооперації між органами 

внутрішнього та зовнішнього контролю у різних країнах.  

Лише за умови ефективного внутрішнього контролю можлива плідна 

співпраця між органами внутрішнього та зовнішнього контролю, яка 

проявляється в наступних перевагах: 

- обмін знаннями та досвідом; 

- посилення спроможності системи державного фінансового 

контролю забезпечувати ефективне державне управління; 

- виключення можливості зайвого дублювання аудиту, що 

призводить до економії при виконанні функцій органів внутрішнього та 

зовнішнього контролю; 

- зменшення тиску на установу, яка перевіряється; 
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- покращення та посилення контролю за рахунок розширення 

обсягів проведеного аудиту, збільшення «покритих» аудитом об’єктів; 

- спільне проведення перевірок щодо виконання рекомендацій 

органів державного фінансового контролю [211, c. 5]. 

Таким чином, координація та кооперація органів внутрішнього та 

зовнішнього державного фінансового контролю дозволить проводити 

державний аудит більш ефективно та економічно. 

Міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю 

(INTOSAI) розроблено рекомендації щодо підвищення якості контролю 

шляхом кооперації між органами внутрішнього та зовнішнього державного 

фінансового контролю. Дані рекомендації враховують положення 

міжнародних стандартів як для вищих органів фінансового контролю так і 

для органів внутрішнього контролю. Запровадити реалізацію даних положень 

необхідно і в Україні, між рахунковою палатою та Державною фінансовою 

інспекцією. 

Пропонується проводити кооперацію між органами фінансового 

контролю в наступних площинах: 

- співпраця під час планування аудиту; 

- організація процесу обміну інформацією про підконтрольні 

об’єкти, обмін звітами про перевірки, надання доступу зовнішнім аудиторам 

до інформаційної бази внутрішніх аудиторів; 

- спільна розробка методологічної бази аудиту; 

- організація спільних тренінгів, надання консультацій [211, с. 8]. 

Проте існують також ризики, які можуть бути викликані посиленням 

такої співпраці, а саме, можливий конфлікт інтересів, «розмиття» 

відповідальності органів контролю, використання різних стандартів аудиту, 

неправильне чи неточне тлумачення висновків органів контролю один одним 

або можливість винесення різних висновків за результатами перевірок 

органами внутрішнього та зовнішнього контролю. 
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Плідна співпраця органів внутрішнього та зовнішнього державного 

фінансового контролю має ґрунтуватися на взаємних зобов’язаннях щодо 

кооперації та координації роботи, взаємодії на постійних засадах. Взаємодія 

між органами внутрішнього та зовнішнього контролю може реалізуватися в 

наступних напрямах: 

- узгодження планів роботи; 

- забезпечення координованого «покриття» аудитом об’єктів; 

- усунення зайвого дублювання  у сфері контролю; 

- проведення постійних зустрічей з метою обміну інформацією, 

матеріалами перевірок та досвідом [211, c. 8]. 

Важливою умовою кооперації та координації органів зовнішнього та 

внутрішнього фінансового контролю є розуміння методів перевірки та засад 

здійснення діяльності, необхідним є вироблення спільного, узгодженого 

категоріального апарату та методологічної основи контролю. Для цього 

доцільним є використання міжнародних професійних стандартів та 

рекомендацій, етичних вимог, які стануть підґрунтям для взаємодовіри, яка є 

необхідною передумовою плідної співпраці. 

Про нагальність питання кооперації між органами внутрішнього та 

зовнішнього контролю свідчить також те, що протягом двох років 

регіональний підрозділ INTOSAI – Азійська організація органів вищого 

фінансового контролю (ASOSAI) проводила дослідження в цій сфері.У звіті 

робочої групи з даної проблематики викладені результати аналізу систем 

внутрішнього державного фінансового контролю Азійських країн, які 

входять доASOSAI. Лише 60% проаналізованих країн мають нормативно-

правову базу, що регулює співпрацю між органами внутрішнього та 

зовнішнього аудиту, наприклад, Китай, В’єтнам, Корея. Лише 8 країн 

проводять регулярні зустрічі між цими органами, в деяких країнах – 

неформальні зустрічі  [212, c. 33]. 

У 80% країн вищі органи фінансового контролю проводять оцінку 

якості внутрішнього аудиту за такими параметрами:  
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- якість проведеного аудиту; 

- якість звітів та документів; 

- повнота виконання рекомендацій [213, c. 35]. 

Для впровадження такої співпраці в Україні необхідно подолати деякі 

перешкоди, такі як відсутність належної правової бази, недовіра органів 

вищого фінансового контролю до якості внутрішнього аудиту, 

неспівставність результатів аудиту через різні критерії та методики тощо.  

Досвід здійснення державного фінансового контролю в Україні 

свідчить про ряд проблем у системі контролю –  між існуючими органами 

державного фінансового контролю немає належної координації, 

взаємоузгодженої роботи, єдиної інформаційної бази. Спостерігається 

дублювання функцій органів фінансового контролю, як наслідок, 

створюються перешкоди нормальній контрольній діяльності, знижується 

ефективність системи державного фінансового контролю, а деякі об’єкти 

залишаються не покритими контролем. 

Координація діяльності органу державного фінансового контролю з 

іншими контролюючими органами у законі «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» передбала співпрацю з: 

- органами місцевого самоврядування; 

- органами виконавчої влади; 

- фінансовими органами; 

- державною фіскальною службою; 

- іншими контролюючими органами; 

- органами прокуратури, внутрішніх справ та служби 

безпеки [60, ст. 7]. 

У законі «Про Рахункову палату» більш широко було розкрито питання 

взаємодії з іншими контролюючими органами і визначається, що контрольні 

органи зобов’язані сприяти діяльності Рахункової палати, надавати за її 

запитами інформацію про результати перевірок та ревізій, які ними 

проведено, а якщо перевірка чи ревізія належить до компетенції також і 
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іншого контрольного органу, вони мають проводити її спільно [61, ст. 21,  

ст. 26]. Проте шляхи узгодження порядку організації та проведення роботи 

Рахункової Палати України та Державної фінансової інспекції України не 

закріплені законодавчо, відтак ускладнюється процес уникнення дублювання 

функцій, збільшується тиск на підконтрольні об’єкти, зменшується якість їх 

покриття аудитом тощо.  

Попри існуючі проблеми, відбуваються значні зрушення в системі 

державного фінансового контролю. Україна входить до складу міжнародних 

та регіональних організацій органів зовнішнього фінансового контролю, і 

досвід розвинених країн з питань зовнішнього контролю поступово 

імплементується в національну систему, а Рахункова Палата України активно 

інтегрується у світову спільноту, проводяться паралельні аудити, підписані 

двосторонні угоди з понад двадцятьма країнами. Підтвердженням визнання 

Рахункової Палати України як компетентного аудитора стало її призначення 

у 2009 році зовнішнім аудитором ОБСЄ. 

Внутрішній державний контроль в Україні також перебуває у процесі 

приведення у відповідність до європейських підходів та вимог, що вже  

успішно реалізовано по деяким положенням. 

Проте аспект координації та ефективної співпраці між Рахунковою 

Палатою України та Державною фінансовою інспекцією на даний час 

залишається поза увагою. У червні 2010 року в м. Ялті відбувся «круглий 

стіл» представників Центральних підрозділів гармонізації державного 

внутрішнього фінансового контролю України та країн молодої демократії, на 

якому серед розглянутих питань поставала і проблема комунікації між 

органами фінансового контролю. Спільними для всіх представлених на 

зустрічі країн було те, що реформування систем державного контролю 

проводиться відповідно до урядових концепцій, така концепція вже декілька 

років існує і в Україні [64]. 

Проблема пошуків шляхів ефективної співпраці між вищим органом 

фінансового контролю та органами внутрішнього аудиту є особливо 
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актуальною для країн, фінансова система яких перебуває у процесі 

трансформації. Досвід з питань співпраці між органами внутрішнього та 

зовнішнього державного фінансового контролю розвинених країн має 

широкий спектр можливих напрямів співпраці та комунікації у системі 

державного фінансового контролю. Враховуючи реалії функціонування  

системи державного фінансового контролю в Україні, можна сформулювати 

наступні шляхи співпраці між Рахунковою Палатою України та Державною 

фінансовою інспекцією України: 

- створення належної законодавчої бази, яка б врегульовувала всі 

аспекти функціонування системи державного фінансового контролю та 

відповідала міжнародним вимогам; 

- проведення регулярних формальних зустрічей між органами 

внутрішнього та зовнішнього аудиту; 

- погодження планів перевірки; 

- створення спільних програм щодо підвищення кваліфікації кадрів 

та вдосконалення методології аудиту. 

За вимогами Лімської декларації незалежність вищого органу 

контролю державних фінансів, встановлена Конституцією та законом, також 

гарантує йому право широкої ініціативи та автономії, навіть якщо він 

підзвітний Парламенту та здійснює контрольні заходи за його дорученнями. 

Відносини між Вищим органом контролю державних фінансів та 

Парламентом повинні бути визначеними Конституцією відповідно до умов та 

вимог кожної конкретної країни [116, ст. 8]. 

Відтак необхідним є вироблення ефективних та дієвих механізмів 

співпраці Рахункової палати та Верховної ради України, адже перша має 

здійснювати контроль на всіх стадіях бюджетного процесу, включаючи 

попередній контроль на стадії складання проекту бюджету,  а також вносити 

пропозиції щодо зміни існуючих та прийняття нових законодавчих актів.  

Важливим аспектом у цій площині є співпраця Рахункової палати з 

правоохоронними органами, налагодження подання інформації про розгляд 
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переданих матеріалів та подальші дії – порушення слідства, проведення та 

вирок судів. Встановлення винних осіб та понесення відповідальності по 

кожному порушенню при використанні державних фінансових ресурсів має 

надважливе значення для налагодження фінансової дисципліни та 

покращення державного управління. 

Розширення економічної діяльності держави часто відбувається у 

формі створення підприємств, статус яких визначається у рамках приватного 

права. Ці підприємства також повинні бути об´єктами контролю вищих 

органів контролю державних фінансів, якщо держава володіє контрольною 

часткою у цих підприємствах або здійснює домінуючий вплив на їх 

діяльність. Так, усі операції, пов´язані з державними фінансами, незалежно 

від того відображені вони  у державному бюджеті чи ні повинні бути 

об´єктом контролю вищого органу фінансового контролю. Окремі складові 

управління державними фінансами, що не включаються до державного 

бюджету, не повинні виводитися з під контролю вищого органу контролю 

державних фінансів [116, ст. 18]. В Україні основи здійснення контролю за 

державними корпораціями та корпораціями з часткою державної участі не 

визначені. 

У більшості країн основними критеріями, за якими держава контролює 

роботу приватних і державних підприємств, є виконання обов'язкових 

відрахувань до державного (федерального) бюджету і реалізація урядових 

замовлень. У державному секторі економіки, крім того, предметом 

державного контролю є оцінка ефективності роботи підприємств шляхом 

порівняння видатків і реалізації продукції, цільового витрачання державних 

коштів та використання державного майна. 

На приватних підприємствах контроль держави за їхньою діяльністю 

обмежується перевірками своєчасності й повноти відрахувань до бюджету, 

правильності ведення бухгалтерських рахунків, дотримання чинного 

законодавства з питань оплати праці найманих працівників, виконання 

державних контрактів і зобов'язань. Решта питань, пов'язаних із 
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забезпеченням ефективності діяльності приватних підприємств, підлягає 

внутрішньому контролю, який здійснюється самостійними підрозділами 

підприємств або аудиторами. 

Таким чином, до компетенції вищих органів фінансового контролю 

входить контроль за діяльністю державних корпорацій та корпорацій з 

часткою державної участі, проте в деяких країнах існують специфічні умови, 

наприклад, необхідний відсоток участі держави або спеціальне рішення 

відповідних установ тощо. Державні корпорації чи корпорації з часткою 

державної участі включають також і фінансові корпорації, контроль за якими 

має відповідні особливості: деякі аспекти підлягають контролю з боку 

уповноважених органів-регуляторів фінансового ринку, в частині витрачання 

державних ресурсів – органів внутрішнього та зовнішнього державного 

фінансового контролю (контрольно-ревізійні управління та рахункові 

палати).  

Отже, форми і методи контролю за діяльністю державних корпорацій в 

рамках зовнішнього державного фінансового контролю такі ж як і за 

державними підприємствами. В Україні даний вид контролю потребує 

вдосконалення та впровадження сучасних форму аудиту, що сприятиме 

покращенню контролю загалом. 

Важливою складовою діяльності вищого органу контролю державних 

фінансів є контроль за виконанням наданих рекомендацій. Підконтрольні 

органи повинні прокоментувати висновки вищого органу контролю 

державних фінансів в строки, встановлені, як правило, законодавством чи 

вищим органом контролю державних фінансів та повідомити про заходи, 

вжиті для виконання висновків контролю. 

У тому випадку, якщо висновки вищого органу контролю державних 

фінансів з юридичної точки зору не є обов´язковими для виконання, вищий 

орган контролю державних фінансів повинен мати право звертатися до 

органів, уповноважених вжити необхідних заходів та зобов´язати відповідні 

органи до їх виконання. 
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В Україні залишається актуальною проблема недостатньо ефективного 

контролю за виконанням рекомендацій Рахункової Палати, та можливості 

притягнення до відповідальності керівників державних установ вразі їх 

невиконання, перш за все, через рекомендаційний характер таких висновків, 

відсутність законодавчо закріпленої обов’язковості їх виконання та 

відповідальності за невиконання.  

Встановлення цих вимог дасть можливість використовувати потенціал 

державного фінансового контролю в повній мірі, адже метою зовнішнього 

державного фінансового контролю є не тільки виявлення порушень та 

відшкодування збитків, спричинених цими порушеннями до бюджету. За 

результатами державних аудитів формуються також висновки про 

ефективність державного органу, установи, підприємства програми і т.д., 

проводиться аналіз та виявлення проблем та недоліків управління, 

формулюються шляхи їх вирішення. Тому запровадження та дієве 

функціонування контролю за виконанням рекомендацій є необхідним для 

плідної діяльності Рахункової палати України.  

Подолання існуючих проблем у середовищі зовнішнього державного 

фінансового контролю дозволить побудувати систему дієвого фінансового 

контролю за використанням ресурсів держави та бюджетуванням України 

зокрема. Для цього необхідно привести у відповідність до міжнародних 

стандартів законодавчу базу, виробити теоретичне підґрунтя для закріплення 

категоріального апарату у сфері контролю, оптимізувати кількість 

контрольних органів в системі державної влади, уникнути дублювання їх 

повноважень, надати необхідний рівень незалежності Рахунковій палаті та 

такий обсяг компетенцій, який дозволить їх ефективно виконувати функції 

вищого органу фінансового контролю. 

 

3.2. Удосконалення організаційно-правових умов функціонування 

інституційної структури зовнішнього державного фінансового контролю 

в Україні  
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Для підвищення ефективності бюджетування України необхідно 

створити умови для функціонування ефективної системи зовнішнього 

державного фінансового контролю. Досягти максимально можливого рівня 

ефективності державного аудиту можна лише гармонійно поєднуючи заходи 

щодо удосконалення середовища, в якому функціонує Рахункова палата та 

підвищення якості її роботи. 

На даному етапі розвитку вітчизняної системи зовнішнього державного 

фінансового контролю перед Рахункової палатою України стоять наступні 

завдання: 

1. Запровадження міжнародних стандартів аудиту державних фінансів 

у діяльність Рахункової палати. 

2. Підвищення якості оцінювання ефективності діяльності ВОФК з 

використанням всебічного аналізу, виявленням слабких місць та розробкою 

напрямів покращення ефективності у майбутньому. 

3. Імплементація кращого досвіду зарубіжних країн щодо 

функціонування ВОФК у роботу Рахункової палати. 

4. Забезпечення гласності діяльності Рахункової палати, використання 

сучасних методів посилення транспарентності контрольного процесу, що 

дозволить підвищити прозорість бюджетної системи, як необхідну умову її 

ефективності. 

Україна є членом регіональних та міжнародних організацій вищих 

органів фінансового контролю, тісно співпрацює у сфері контролю зі 

Світовим банком, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, 

зарубіжними країнами, тому формування системи зовнішнього державного 

контролю має здійснюватись з урахуванням надбань вітчизняного та 

міжнародного досвіду, відтак постає проблема якнайшвидшого та логічного 

введення в національну систему контролю та державного управління 

міжнародних стандартів. 
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Так, відповідно до Порядку денного асоціації Україна - ЄС для 

підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, необхідним є:  

- забезпечення  подальшого  покращення  системи  внутрішнього  

контролю   в   органах   державної  влади  шляхом  гармонізації  з  

загальновизнаними  міжнародними  стандартами  і  методологіями  та  

найкращою практикою ЄС;  

- забезпечення  імплементації  вищою  аудиторською  установою  

(Рахункова  Палата)  міжнародно-визнаних  стандартів   зовнішнього  

аудиту (Міжнародна організація вищих аудиторських установ);  

-  забезпечення  ефективного  співробітництва  з  відповідними  

інституціями та  органами  ЄС  у  випадках  здійснення  термінових  

перевірок  та інспекцій,  пов'язаних з управлінням та контролем за  

фондами ЄС, з метою їх здійснення згідно з відповідними правилами  

та процедурами [142].  

На даний час триває переклад міжнародних стандартів з аудиту 

державних фінансів та поступове їх запровадження у діяльність Рахункової 

палати України, проте цей процес має бути більш інтенсивний та стосуватися 

усіх аспектів діяльності ВОФК України. 

При оцінюванні ефективності зовнішнього державного фінансового 

контролю за сучасних умов необхідно відходити від спрощених показників, 

які використовувались у практиці контрольних органів дотепер. Збільшення 

важливості фінансового контролю у державних фінансах вимагає широкого 

та послідовного підходу до оцінювання їх ефективності з врахуванням усіх 

аспектів діяльності вищих органів фінансового контролю.  

Так, необхідно зважати на організаційно правові умови, в яких 

функціонують вищі органи фінансового контролю: чи достатньо 

незалежності та повноважень для здійснення їх функцій, чи налагоджені 

контакти взаємодії з усіма ланками фінансової системи.  

В умовах глобалізації та інтеграції України у європейський простір 

напрочуд важливого значення також набуває відповідність зовнішнього 
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державного фінансового контролю міжнародним стандартам, вимогам та 

принципам, які на даний час вважаються запорукою та навіть необхідною 

умовою ефективності аудиту державних фінансів. 

Кількісні показники, за якими виноситься висновок про 

результативність та ефективність зовнішнього державного фінансового 

контролю мають бути підібрані логічно, орієнтуючись на кінцеві цілі 

контролю, а не характеризувати лише перебіг процесу контролю.  

Зважаючи на динамічність контролю та розуміння його як процесу, 

оцінювати його також потрібно у перебігу, наприклад, не обмежуватися 

лише показником кількості винесених рекомендацій за результатами 

контролю, а наводити також показники кількості вже реалізованих, втілених 

у життя рекомендацій, кількість таких, які розраховані на довгострокову 

перспективу та мають бути виконані у послідуючих звітних періодах та 

обраховувати загальний, орієнтовний процент виконання рекомендацій 

вищого органу фінансового контролю.  

Отже, для оцінки ефективності зовнішнього державного фінансового 

контролю в Україні необхідно закріпити показники, за якими Рахункова 

палата зобов’язана звітувати щорічно. Такі показники мають враховувати не 

лише співвідношення виявлених правопорушень та витрат на 

функціонування вищого органу контролю, а й інші критерії, які 

відображають результативність діяльності Рахункової палати та дієвість 

існуючої системи контролю, взаємодії з іншими органами державної влади 

тощо. Лише за такого підходу можна буде виявляти проблемні аспекти 

зовнішнього контролю, та реалізувати потенціал системи державного 

контролю, що дозволить підвищити ефективність бюджетування, державного 

управління та використання ресурсів держави. 

Для конкретних змін, які покращать ефективність роботи Рахункової 

палати в різних аспектах її діяльності, доцільно використати досвід 

пострадянських країн, які змогли побудувати більш ефективну систему 
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контролю. Досягти ефективності послідуючого контролю за виконанням 

рекомендацій Рахункової палати можна різними способами:  

-  подання чіткого списку рекомендацій різним органам державної 

влади, за яким потім і здійснюється контроль їх виконання (застосовується у 

Вірменії у кожному річному звіті ВОФК [210, с. 14]); 

- окреме звітування про вплив аудиту ефективності на бюджетну 

систему, де розглядається саме статистика щодо впровадження рекомендацій 

ВОФК (досвід Литви [219, с. 16]); 

- проведення аналізу повноти виконання рекомендацій за результатами 

контролю, розглядів виконання винесених раніше рекомендацій з 

обов’язковою участю керівників тих установ, яким вони були винесені 

(практика Киргизстану [126, с. 15]). 

Ще одним показником, який прямо свідчить про ефективність 

контрольного органу, а саме, її фіскальний аспект, це відшкодування збитків 

держави, понесені через порушення використання бюджетних коштів. У 

більшості пострадянських країн коефіцієнт відшкодування не перевищує 

50% від усієї суми порушень, наприклад, у Росії, Киргизстані та ін. [126, с. 6]. 

Для вирішення цієї проблеми необхідним є встановлення 

відповідальності за такі порушення як особисто, так і для підконтрольного 

об’єкта, де виявлені такі порушення. Наприклад, зменшення асигнувань у 

наступному бюджетному періоді на суму нанесених збитків у поточному. В 

деяких країнах така схема вже застосовується, в інших лише існує як 

пропозиція до внесення змін у бюджетний кодекс. 

Питання встановлення відповідальності за неефективне управління 

державними фінансовими ресурсами, зокрема бюджетними, а також 

допущення нецільового їх використання чи інших порушень законодавства 

та принципів економічності, результативності та ефективності є одним з 

найважливіших у системі контролю. Уникнення такої відповідальності 

додатково спонукає керівників державних органів, установ та організацій до 
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повторення цих порушень у майбутньому, ігнорування рекомендацій за 

результатами аудитів, як наслідок, збільшення втрат держави та суспільства. 

Відтак необхідною складовою ефективної системи державного 

фінансового контролю, зокрема зовнішнього, має бути кооперація з 

правоохоронними органами. Статистика щодо кількості переданих та 

прийнятих матеріалів, відстеження стадії, у якій знаходяться порушені 

справи та врахування кількості винесених звинувачувальних вироків є 

дієвими інструментами, що застосовуються у багатьох пострадянських 

країнах, проте в Україні такої інформації немає, хоча Рахунковою палатою 

регулярно направляються матеріали до відповідних правоохоронних органів, 

проте моніторинг подальшої реакції на них не ведеться.  

Додатковими заходами в цьому напрямі можуть бути також 

оприлюднення чи принаймні включення у звіт Рахункової палати переліку 

переданих матеріалів, як у Молдові [128, с. 45], де зазначається кожний 

матеріал, його суть, приймаючий орган та результат подальших дій. 

Також цінним досвідом контролю в цій країні є наведення у звітах 

ВОФК фінансової оцінки порушень та невідповідностей, що призвели до 

втрат держави за типами, в тому числі: 

- допущені у процесі бюджетного планування та розробки 

бюджету; 

- втрати, які викликані існуванням у законодавстві 

недосконалостей щодо дотримання принципів ефективності, економічності, 

результативності тощо [128, с. 15]. 

Така методика дає змогу чітко встановити причини бюджетних 

порушень, не обмежуючись лише виконавчою гілкою влади, а й враховуючи 

результати діяльності законодавчої, виявити недосконалості законодавства. 

Фінансове вираження таких недосконалостей уможливлює встановити 

відповідальність за їх наслідки. 

З огляду на ефективне використання зовнішнього державного 

фінансового контролю як інструменту підвищення зазначених складових 
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фінансової системи, доцільно переглянути та розширити повноваження 

Рахункової палати України та додати важливі елементи національної 

фінансової системи, які в даних час не охоплені таким контролем. 

Також можна запозичити певні аспекти з молдавського досвіду оцінки 

ефективності діяльності ВОФК – у звітах контрольного органу приводиться 

список основних показників його діяльності, який включає кількісні та якісні 

результати роботи. 

Можливість імплементації досвіду пострадянських країн у зовнішній 

державний фінансовий контроль України не обмежується лише фінансовими 

аспектами функціонування Рахункової палати, а також організаційними та 

кадровими.  

Так, з метою підвищення професійності кадрового складу ВОФК 

доцільно розробити програму заходів, подібну до такої у Киргизстані, де 

державні аудитори повинні проходити три етапи перевірки – комп’ютерне 

тестування та особисті співбесіди щодо професійних питань, а також 

перевірку на поліграфі, що проводиться у рамках антикорупційної політики 

держави [126, с. 68]. Такий досвід є надзвичайно актуальним у сучасних 

умовах в Україні. 

Вагомою проблемою у системі державного фінансового контролю 

України є недостатня теоретична та методична база, невизначеність 

категоріального апарату, відсутність закріплення їх у законодавстві та 

узгодженість з міжнародними стандартами та сучасними світовими 

тенденціями у сфері державного аудиту. Вирішити цю проблему можна 

використавши досвід Литви, де здійснюється постійна співпраця ВОФК з 

науковою спільнотою. Так, підписана низка договорів з провідними 

університетами країни, які передбачають не лише використання надбань 

науки у практичній діяльності контролюючого органу, а й зворотній зв'язок. 

А саме, представники ВОФК регулярно проводять лекції та тренінги для 

студентів, забезпечує стажування у контрольному органі, формує та передає 

список актуальних питань для написання магістерських кваліфікаційних 
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робіт тощо [219, с. 26]. Така співпраця з одного боку забезпечує практичну 

спрямованість навчання, отримання студентами реальних навичок та досвіду, 

а з іншого забезпечує ВОФК потенційними спеціалістами. 

Проведений аналіз сучасного досвіду ВОФК пострадянських країн дає 

змогу сформувати напрями модернізації діяльності Рахункової палати 

України з метою підвищення його ефективності та наближення до 

міжнародних стандартів у сфері державного аудиту. Основними аспектами 

цього процесу мають стати: 

- закріплення статусу, повноважень, порядку призначення та 

звільнення голови Рахункової палати на конституційному рівні; 

- перегляд повноважень Рахункової палати України, їх розширення 

та доповнення, з метою охоплення незалежним контролем усіх аспектів 

державних фінансів, в тому числі, корпорацій з часткою державної участі, 

використання коштів наданих міжнародними організаціями, державних 

кредитів тощо; 

- формулювання, прийняття до розгляду парламентом та 

впровадження пропозицій Рахункової палати щодо змін у основних 

нормативно-правових актах у сфері державних фінансів – бюджетного 

кодексу, законів України, що  визначають окремі аспекти функціонування 

контрольних органів, головних розпорядників бюджетних коштів, 

бюджетних програм, державних закупівель, а також відповідальності за 

порушення у бюджетній сфері; 

- запровадження ефективного контролю за виконанням 

рекомендацій Рахункової палати, для чого необхідним є встановлення 

особистої відповідальності за їх невиконання чи виконання не у встановлені 

терміни чи  не в повному обсязі відповідальних осіб, а також запровадження 

санкцій для підконтрольних об’єктів, де виявлені такі порушення, наприклад, 

зменшення суми наступних асигнувань; 

- налагодження тісної та плідної співпраці з правоохоронними 

органами з метою  реалізації матеріалів за результатами державного аудиту, 
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проведеного Рахунковою палатою, а саме регулярне надання інформації до 

ВОФК про порушені кримінальні справи та стан їх ведення, кількості та 

якості винесених вироків;  

- запровадження системи оцінки ефективності діяльності 

Рахункової палати та державного фінансового контролю на основі ширшого 

кола показників, як таких, що характеризують не лише кількісні 

характеристики контролю (кількість об’єктів та заходів аудиту, сума 

винайдених порушень, сума відшкодування тощо, які застосовуються в 

Україні зараз), а й якісні аспекти діяльності; 

- розширення звітів Рахункової палати України, включення до них 

вищезазначених важливих аспектів аудиту державних фінансів та 

функціонування контрольного органу; 

- забезпечення своєчасного формування, розгляду та прийняття 

звітів Рахункової палати та доведення їх до громадськості шляхом 

висвітлення цих матеріалів на офіційному сайті; 

- проведення заходів спрямованих на покращення кадрового 

складу Рахункової палати, а саме, підсилення наукової складової, 

фінансування отримання міжнародних сертифікатів у сфері аудиту, 

встановлення вимоги щодо кваліфікації та сумлінності державних аудиторів, 

як варіант – комп’ютерне тестування, співбесіди, проходження опитування із 

застосуванням поліграфа; 

- забезпечення прозорості бюджетної системи шляхом постійного 

висвітлення усіх результатів контрольних та аналітичних заходів, які не 

містять державної таємниці, налагодження більш тісного контакту із 

засобами масової інформації та громадськими організаціями. 

Зазначені заходи є необхідними кроками на шляху підвищення 

ефективності державного управління, зокрема зовнішнього державного 

фінансового контролю в Україні. Окремі механізми та процедури їх 

здійснення можна запозичити із досвіду пострадянських країн, які активно 
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впроваджують міжнародні стандарти аудиту та адаптують сучасні тенденції 

контролю до національних особливостей.  

Фінансові ресурси, які знаходяться в розпорядженні державних органів 

належать громадянам країни, і будь-яке їх використання прямо або побічно 

спрямоване на поліпшення соціально-економічного стану суспільства. Таким 

чином, важливою складовою бюджетного процесу є підзвітність за 

використання державних коштів перед власниками ресурсів – суспільством. 

Тоді природним є процес посилення зв'язків вищих органів фінансового 

контролю як органу, який перевіряє правильність і ефективність 

використання державних ресурсів з громадськістю. Громадяни є кінцевими 

бенефіціарами використання державних коштів і найбільш зацікавленими у 

діяльності ВОФК сторонами. 

В Україні, нажаль, не задіяний потенціал підвищення дієвості 

зовнішнього державного фінансового контролю шляхом посилення співпраці 

з громадськими організаціями, тому важливим є запровадження у діяльність 

Рахункової палати заходів, що сприятимуть гласності та прозорості 

контрольного процесу, що пропонується реалізувати за допомогою 

посилення співпраці з громадськими організаціями, використовуючи досвід 

розвинених країн у цій сфері. 

У трактуванні німецького суспільства по зв'язках з громадськістю 

(Deutsche Public Relations Gesellschaft), термін «зв'язки з громадськістю» має 

на увазі весь комплекс робіт по управлінню процесами взаємовідносин між 

організаціями та людьми. 

З точки зору вищих органів фінансового контролю в цій сфері 

діяльності виділяють два аспекти: 

-  зв'язки з громадськістю як складова частина фінансового контролю - 

винесення результатів діяльності ВОФК на обговорення громадськості; 

- витрати державних органів на зв'язки з громадськістю, які є 

предметом перевірки ВОФК [37, c. 38]. 
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 Останнім часом особливого значення набувають громадські організації 

як особлива форма виявлення громадянської позиції, які стають активними 

учасниками бюджетного процесу. 

Громадськість може брати участь у формуванні бюджету беручи участь 

у бюджетних слуханнях, обговорюючи нагальні проблеми і потреби 

територіальних громад. Але не менш важливим є залучення громадськості до 

процесу контролю використання державних коштів. 

У даному контексті традиційно говорять про принцип гласності у 

діяльності Рахункової палати України – доведення до громадськості 

результатів перевірок шляхом використання засобів масової інформації, 

надання всієї необхідної інформації на офіційних сайтах, публічне 

представлення звітів і так далі. Однак світові тенденції в розвитку 

зовнішнього аудиту свідчать про наявність інших форм участі громадськості 

в процесі державного фінансового контролю. Так, можна виділити наступні 

моделі співпраці ВОФК та громадських організацій: 

1. Громадський аудит та громадські слухання. Відповідно до цього 

методу, місцеві громади здійснюють перевірку бухгалтерських записів, 

витрати на програми громадських робіт, виконаних в їх областях для 

виявлення випадків шахрайства, у тому числі «примарних робіт» - рахунків, 

призначених для робіт, які фактично не були зроблені і так далі. 

2. Тісна співпраця з законодавчою владою, відстеження громадською 

організацією дій, зроблених після виявлення ВОФК порушень. 

3. Проведення спільних перевірок ВОФК та представників від 

громадських організацій, які попередньо проходять тренінги з працівниками 

контрольних органів. 

4. Подання громадським організаціям документів, що стосуються 

використання державних ресурсів. Фахівці від громадськості проводять 

аналіз державних закупівель, робіт, розрахунків державних і муніципальних 

проектів, для того, щоб перевірити ефективність використання таких ресурсів 

шляхом розрахунку ринкової вартості таких робіт або послуг і порівняння її 
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із заявленою ціною в державних документах. Різниця в цих показниках 

вважається підставою для підозри в корупції чи неефективному використанні 

державних коштів. 

5. Проведення громадськими організаціями незалежних експертиз. 

Якщо законодавство країни дозволяє громадськості отримувати необхідну 

інформацію, такі організації проводять незалежну експертизу використання 

бюджетних коштів та при виявленні недоліків передають отримані матеріали 

для подальшого дослідження на предмет корупції, неефективного або 

нецільового використання державних коштів у відповідні органи. 

6. Система цивільних скарг запитів на проведення державного аудиту. 

Спеціальні комітети чи відповідальні особи проводять аналіз скарг, що 

надійшли і запитів, виявляючи безпідставні і такі, що вимагають подальшої 

реакції ВОФК. 

7. Створення консультативного комітету громадськості. У такі комітети 

можуть входити представники різних професій і верств населення, 

професори, чиновники, дослідники і так далі, які надають консультації з 

питань фінансової політики, контролю, державного аудиту. 

8. Діяльність організацій із захисту прав людини, спрямована на 

оприлюднення, винесення на суд громадськості, ініціювання судових 

розглядів у випадках відсутності реакції на рекомендації ВОФК і відсутність 

належної реакції після виявлення порушень [201, c. 25-26]. 

Такі форми співпраці дозволяють не тільки поліпшити і стимулювати 

роботу ВОФК, а й інших органів бюджетної та правоохоронної системи, 

підвищити відсоток виконання рекомендацій за результатами аудиту, 

виявити «слабкі місця» державного бюджетування і направити контрольні дії 

на відповідні об'єкти. До того ж, активну участь громадськості в державному 

управлінні, тим більше, у сфері фінансового контролю, дозволяє значно 

зменшити рівень корупції та шахрайства. 
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Включення громадськості в процес аудиту має бути засноване на 

правових положеннях і стандартах, для ефективної комунікації необхідні 

відносно фіксовані канали співробітництва та обміну інформацією. 

Для такого ефективного співробітництва ВОФК та громадських 

організацій необхідно чітке розуміння всіх його переваг з обох сторін – 

громадськості та держави [212, c. 9]. 

Така співпраця широко поширене як у розвинених країнах, так і в 

країнах, що знаходяться в процесі розвитку. Наприклад, в Індії проводяться 

публічні слухання та громадський аудит, де у бюджетному процесі активну 

участь бере маздур Кисан Шакті Сангатан - організація для селян і 

робітників. Південноафриканка організація Public Service Accountability 

Monitor (PSAM) відстежує реакцію державних органів на виявлені в звіті 

ВОФК прояви корупції, шахрайства та інших порушень використання 

державних коштів. На Філіппінах громадська організація Concerned Citizens 

of Abra for Good Government тісно співпрацює з ВОФК, беручи участь у 

спільних аудитах, залучаючи місцевих фахівців-волонтерів. Спільні аудити 

проводяться з метою контролю виконання місцевих програм, їх відповідності 

прийнятим стандартам і нормам і досягнення поставлених цілей. У Мексиці 

ВОФК був розроблений спеціальний інструмент SEPAT - система оцінки 

прозорості та участі громадян, яка дозволяє проводити незалежні експертизи 

та громадські аудити муніципальних програм і проектів, стежити за 

належним рівнем розкриття інформації та прозорості бюджетної системи в 

цілому. У Кореї з 2001 року згідно антикорупційним законом існує 

спеціальний комітет з розгляду громадських скарг. За підсумками такого 

моніторингу можуть бути призначені аудити, що проводяться контрольними 

органами або фахівцями від громадськості [201, c. 25]. 

Співпраця громадських організацій з органами державного фінансового 

контролю також можлива і в Україні, особливо на тлі збільшення чисельності 

населення з активною громадянською позицією, про що свідчать зміни в 

політичному та соціальному житті суспільства.  
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Потенціал підвищення ефективності зовнішнього державного 

фінансового контролю і, отже, використання бюджетних коштів за рахунок 

активізації співпраці з громадськими організаціями в цій сфері в Україні 

досить великий, про що свідчить кількість громадських організацій, а також 

їх структура (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Структура громадських організацій в Україні  

Джерело: складено автором на основі [157, 158]. 

 

Представлені дані дозволять зробити висновок про те, що найбільш 

поширені серед різних видів громадських організацій в Україні утворення 

політичних партій. Специфічна діяльність таких об'єднань дозволяє їм брати 

участь в процесі державного аудиту, надавати якісні консультативні послуги, 

виявляти сфери, що потребують проведення контрольних заходів, 

грунтуючись на зверненнях громадян, протидіяти корупції і шахрайству в 

бюджетній сфері. 

Таким чином, в Україні є всі підстави для плідної співпраці ВОФК та 

громадських організацій у різних формах: від направлення скарг та звернень 

громадян до відповідних органів з подальшим ініціюванням проведення 

аудиту до спільних аудитів за участю представників таких організацій. 
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Для реалізації цього необхідно підготувати відповідну нормативно-

правову базу, яка дозволить залучати громадських аудиторів на законних 

підставах, даючи їм відповідні повноваження. 

Впровадження в систему зовнішнього державного фінансового 

контролю України та діяльність Рахункової палати перелічених заходів 

дозволить підвищити ефективність використання державних ресурсів, 

бюджетування, бюджетної системи та державного управління. 

 

 

3.3. Підвищення ефективності бюджетування засобами 

зовнішнього державного фінансового контролю 

 

 

При здійсненні зовнішнього державного фінансового контролю вищі 

органи фінансового контролю у різних країнах мають різні обсяги 

повноважень, проте задля можливості реалізації їх ролі у підвищенні 

ефективності бюджетування держави, мають бути створені відповідні умови. 

Для того, щоб засобами зовнішнього державного фінансового контролю 

підвищити ефективність бюджетування України, необхідно забезпечити 

наступне: 

- Рахункова палата України має статус ВОФК і є повністю 

незалежною; 

- має широкі повноваження щодо контролю за доходами і витратами 

державного бюджету; 

- має повноваження щодо контролю за усіма ланками державних 

фінансів, включаючи державні підприємства та підприємства з часткою 

державної участі; 

- має право здійснювати контроль за виконанням рекомендацій; 
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- матеріали перевірок, які направляються до відповідних 

правоохоронних органів, дістають подальшого розроблення та встановлення 

винних осіб і понесення ними відповідальності; 

- існує налагоджений зворотній зв'язок між Рахунковою палатою та 

органами охорони правопорядку, внутрішнього державного фінансового 

контролю, Верховною Радою України та громадськістю.   

За таких умов, зовнішній державний фінансовий контроль буде діяти 

ефективно, і може використати весь потенціал Рахункової  палати для 

підвищення ефективності бюджетування.  

Оскільки раніше у цьому дослідженні було визначено, що 

бюджетування являє собою не лише процес складання проекту державного 

бюджету, а здійснюється і на інших етапах бюджетного процесу, доцільно 

розглянути можливі канали впливу засобами зовнішнього державного 

фінансового контролю на бюджетування держави по кожному з етапів 

(табл. 3.1). 

На етапі планування та складання проекту бюджету закладаються 

основні показники, від яких залежить успішність реалізації бюджетної 

політики, досягнення поставлених цілей у соціальній та економічній сферах. 

Не менш вагомим чинником є також ефективність виконання бюджету, проте 

навіть за умови цільового та ефективного використання коштів бюджету, 

надходження доходів у повному обсязі, без правильно складеного відповідно 

до соціально-економічних умов та вимог бюджету, поставлені цілі виконані 

не будуть. Так, підходити до державного бюджетування на першому етапі 

необхідно використовуючи усі важелі для успішного здійснення цього 

процесу, в тому числі і зовнішній державний фінансовий контроль. При 

цьому, вплив зовнішнього державного фінансового контролю не 

обмежується лише винесенням рекомендацій та пропозицій до органу 

виконавчої влади, на який покладено складання проекту бюджету. Напрочуд 

важливими є законодавчі ініціативи ВОФК щодо удосконалення нормативно-

правового забезпечення бюджетного процесу, запровадження нових 
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інструментів та методів бюджетування, пропозиції щодо запровадження 

нових методик оцінки ефективності бюджетних програм, вимог до їх 

паспортів тощо.  

Таблиця 3. 1 

Зв'язок бюджетування та зовнішнього державного фінансового 

контролю на етапі складання, розгляду та прийняття проекту бюджету 

Етап  Аспекти бюджетування  Заходи зовнішнього державного 

фінансового контролю 

С
к
л
ад

ан
н

я
, 
р
о
зг

л
я
д

 т
а 

п
р
и

й
н

я
тт

я
 д

ер
ж
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н

о
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 б
ю

д
ж

ет
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Визначення тактичних цілей бюджетної 

політики; 

Пропозиції та рекомендації, 

законодавчі ініціативи ВОФК; 

Вибір та удосконалення методів, 

технологій, інструментів 

бюджетування; 

Встановлення загальних обсягів 

доходів, видатків, кредитування та 

фінансування бюджету держави; 

Аналіз виконання бюджету за 

попередній бюджетний період, на 

основі якого в т. ч. встановлюються ці 

показники; результати експертизи 

проекту бюджету; 

Встановлення основних (пріоритетних) 

напрямів витрачання грошових коштів; 

Пропозиції та рекомендації, 

законодавчі ініціативи ВОФК; 

Аналіз бюджетних запитів та розробка 

проекту бюджету, в т. ч.: 

Результати поведених контрольних 

дій, які є одним з критеріїв для 

включення чи не включення 

бюджетного запиту до проекту 

бюджету;  

- розроблення та аналіз державних 

програм;  

Результати контролю виконання 

бюджетних програм у попередніх 

періодах та рекомендації; 

- визначення обсягів, графіку 

погашення державного боргу; 

Результати контрольно-аналітичних 

заходів з питань державного боргу, 

міжнародної діяльності та фінансових 

установ; 

- прогнозування та планування 

основних показників діяльності 

державних підприємств та підприємств 

з істотною часткою участі держави у 

статутному капіталі; 

Результати контролю та рекомендації 

щодо підвищення ефективності 

діяльності державних підприємств та 

підприємств з істотною часткою 

участі держави у статутному капіталі; 

- створення державних резервів, запасів 

грошових коштів; 

Рекомендації та пропозиції ВОФК. 

Досягнення певного рівня 

збалансованості доходів і витрат. 

Джерело: складено автором. 

 

Також окремої уваги заслуговують аспекти бюджетування, які 

стосуються державних підприємств, підприємств з часткою державної 
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власності у статутному капіталі. У сучасній демократичній державі 

невід’ємним компонентом фінансової системи є державні фінансові 

корпорації, які одночасно відносяться до таких ланок як державні фінанси, 

фінанси суб’єктів господарювання та є суб’єктами фінансового ринку.  

Контроль за державними фінансовими корпораціями має 

здійснюватись з урахуванням їх специфічності, важливим є пошук балансу 

між втручанням держави у діяльність корпорацій з метою дотримання 

інтересів суспільства та свободою підприємницької діяльності, яка має бути 

забезпечена в умовах ринкової економіки. 

Тож при складанні проекту бюджету необхідно враховувати як 

результати контролю за використанням державних фінансових ресурсів 

такими корпораціями та підприємствами у попередніх періодах, а також 

прогнозувати та планувати основні показники їх діяльності з урахуванням 

тих недоліків та тенденцій, які були виявлені ВОФК. 

За умови якісного прогнозування та планування, прийнятий з 

урахуванням усіх рекомендацій та поправок державний бюджет має бути 

виконаний з незначними відхиленнями від планових показників. Адже якісне 

виконання бюджетування передбачає закладення оптимальної суми у вигляді 

резервів, що має нівелювати негативний вплив можливих неочікуваних 

зовнішніх чи внутрішніх факторів.  

Правильний розподіл видатків бюджету за обсягами та структурою, 

урахування усіх можливих джерел доходів у повному обсязі, вибір надійних 

джерел фінансування – все це має зменшувати можливі відхилення 

показників виконання бюджету від тих, які закладені у плані.  

Проте бюджетування не обмежується лише складанням бюджету, а й 

передбачає супровід його виконання, тож впливати на  ефективність 

бюджетування держави засобами зовнішнього державного фінансового 

контролю необхідно і на подальших етапах перебігу бюджетного процесу 

(табл. 3.2). 
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У процесі виконання бюджету головна роль зовнішнього державного 

фінансового контролю зводиться до таких аспектів, як контроль за 

своєчасним та у повному обсязі надходженням доходів до бюджету, цільове 

та ефективне виконання бюджету за видатками та аудит ефективності 

виконання бюджетних програм.  

Таблиця 3.2 

Зв'язок бюджетування та зовнішнього державного фінансового 

контролю на етапі виконання бюджету 

Етап  Аспекти бюджетування  Заходи зовнішнього державного 

фінансового контролю 

В
и

к
о
н

ан
н

я
 б

ю
д

ж
ет

у
 

Затвердження розпису державного 

бюджету; 

Отримання розпису та інформації про 

будь-які зміни у ньому;  

Постійне відстеження отримання 

доходів бюджету на предмет виконання 

плану та прийняття відповідних рішень 

у разі відхилення від планових 

показників; 

Поточний контроль за виконанням 

доходної частини державного 

бюджету, формулювання висновків та 

рекомендацій; 

Затвердження паспортів бюджетних 

програм; 

Результати контрольно-аналітичних 

заходів щодо виконання бюджетних 

програм у минулих та поточному 

періодах та рекомендації; 
Моніторинг і оцінка виконання 

бюджетних програм, оперативне 

управління програмами, зміни у разі 

необхідності; 

Балансування доходів і видатків 

бюджету, в т. ч.: 

Результати поточного контролю, 

висновки та рекомендації ВОФК; 

внесення пропозицій. - внесення змін до бюджету щодо 

додаткового фінансування 

пріоритетних напрямів у разі 

перевиконання надходжень бюджету; 

- внесення змін до бюджету щодо 

скорочення видатків бюджету у разі 

недостатності надходжень бюджету. 

Джерело: складено автором. 

 

Результати здійснення такого контролю можуть вплинути на перебіг 

виконання бюджету та спричинити необхідність корегування його плану, 

наприклад, виявлення значних порушень при використанні державних 

фінансових ресурсів вимагає припинення фінансування, додаткових джерел 

надходжень – коригування доходної частини тощо. 
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Особливе місце займає зовнішній державний фінансовий контроль за 

виконанням бюджетних програм. За результатами такого контролю, можуть 

бути скасовані чи оптимізовані бюджетні програми, що суттєво впливає на 

обсяги витрат з бюджету. Також ВОФК надаються рекомендації та 

зауваження, врахування яких може змінювати структуру програм, періоди їх 

реалізації і т. д.  

На заключному етапі бюджетного процесу – звітуванні про виконання 

бюджету практично відсутні функції, пов’язані з бюджетуванням, що 

передбачає лише зведення усіх показників у єдиний систематизований звіт.  

На цьому етапі зовнішній державний фінансовий контроль є особливо 

важливим, адже порівняння отриманого результату з необхідним 

(запланованим) та виявлення причин відхилень є необхідною умовою для 

складання проекту бюджету на наступний період, щоб мати змогу у 

майбутньому, з одного боку, уникнути повторення порушень, а з іншого – 

досягти цілі, які були заплановані та не реалізовані у попередньому періоді 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Зв'язок бюджетування та зовнішнього державного фінансового 

контролю на етапі звітування 

Етап Аспекти бюджетування Заходи зовнішнього державного 

фінансового контролю 

З
в
іт

у
в
ан

н
я
 п

р
о
 в

и
к
о
н

ан
н

я
 

б
ю

д
ж

ет
у

 

Складання періодичних (місячних, 

квартальних, річного) звітів про 

виконання державного бюджету; 

Отримання та аналіз звітів про 

виконання бюджету (як за доходами, 

так і за витратами) на предмет 

ефективності, законності, 

правильності, результативності та 

економічності використання 

бюджетних коштів;  

Винесення рекомендацій та 

пропозицій для врахування у 

наступних періодах. 

Джерело: складено автором. 
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Таким чином, лише єдність попереднього, поточного та послідуючого 

зовнішнього державного фінансового контролю дасть змогу підвищити 

дієвість бюджетної системи в цілому, а у контексті державного 

бюджетування – за умови використання усього потенціалу Рахункової палати 

– переліченими заходами можна забезпечити ефективність цього процесу на 

високому рівні в Україні. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ 

 

 

Розроблено рекомендації щодо реформування системи зовнішнього 

державного фінансового контролю України та вдосконалення діяльності 

Рахункової палати, що є необхідною умовою для підвищення ефективності 

державного бюджетування, а також запропоновано канали такого впливу в 

Україні. 

1. Відповідно до основних проблеми у середовищі Рахункової палати, 

за існування яких вона не може ефективно здійснювати свою діяльність, 

запропоновано реформування системи зовнішнього державного фінансового 

контролю, а саме в таких аспектах: удосконалення теоретико-методологічної 

бази, застосування надбань сучасної світової та вітчизняної науки у практиці  

контролю; вироблення єдиного категоріального апарату для всіх державних 

органів у сфері контролю відповідно до європейських підходів та 

закріплення їх у законодавстві; узгодження законів, концепцій та положень, 

що стосуються контролю; розробка поправок до існуючого Закону України 

«Про Рахункову палату» або нового законодавчого акту з метою приведення 

у відповідність до вимог Лімської декларації основних аспектів 

функціонування ВОФК; створення нормативно-правої основи та 

організаційно-процесуальних умов для ефективної кооперації та комунікації 

Рахункової палати з іншими контрольними органами та органами державної 
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влади; удосконалення контролю за державними корпораціями (та 

підприємствами з часткою державної участі у статутному капіталі); 

створення відповідних організаційно-правових умов для реалізації успішного 

контролю за виконанням рекомендацій Рахункової палати та встановлення 

відповідальності за їх невиконання. 

2. Доведено, що підвищення ефективності бюджетування в Україні 

можливе за умов функціонування ефективної системи зовнішнього 

державного фінансового контролю, досягти чого можна лише гармонійно 

поєднуючи заходи щодо удосконалення середовища, в якому функціонує 

Рахункова палата та підвищення якості її роботи. Виявлено, що важливими 

на даному етапі розвитку системи контролю ж наступні зміни у діяльності 

Рахункової палати: запровадження міжнародних стандартів аудиту 

державних фінансів у діяльність Рахункової палати; підвищення якості 

оцінки ефективності діяльності Рахункової палати з використанням 

всебічного аналізу, виявленням слабких місць та розробкою напрямів 

покращення ефективності у майбутньому; імплементація кращого досвіду 

зарубіжних країн щодо функціонування ВОФК у роботу Рахункової палати; 

забезпечення гласності діяльності Рахункової палати, використання сучасних 

методів посилення транспарентності контрольного процесу, що дозволить 

підвищити прозорість бюджетної системи, як необхідну умову її 

ефективності. 

3. Визначено канали впливу зовнішнього державного фінансового 

контролю на ефективність державного бюджетування, які мають бути 

застосовані на відповідному етапі бюджетного процесу. При цьому, вплив 

зовнішнього державного фінансового контролю не обмежується лише 

винесенням рекомендацій та пропозицій до органу виконавчої влади, на який 

покладено складання проекту бюджету, важливими є законодавчі ініціативи 

Рахункової палати щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення 

бюджетного процесу, запровадження нових інструментів та методів 

бюджетування, пропозиції щодо запровадження нових методик оцінки 
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ефективності бюджетних програм, вимог до їх паспортів тощо. У процесі 

виконання бюджету головна роль зовнішнього державного фінансового 

контролю зводиться до таких аспектів, як контроль за своєчасним та у 

повному обсязі надходженням доходів до бюджету, цільове та ефективне 

виконання бюджету за видатками та аудит ефективності виконання 

бюджетних програм. Результати здійснення такого контролю можуть 

вплинути на перебіг виконання бюджету та спричинити необхідність 

корегування його плану, наприклад, виявлення значних порушень при 

використанні державних фінансових ресурсів вимагає припинення 

фінансування, додаткових джерел надходжень – коригування доходної 

частини тощо. На заключному етапі бюджетного процесу – звітуванні про 

виконання бюджету практично відсутні функції, пов’язані з бюджетуванням, 

що передбачає лише зведення усіх показників у єдиний систематизований 

звіт. На цьому етапі зовнішній державний фінансовий контроль є особливо 

важливим, адже порівняння отриманого результату з необхідним 

(запланованим) та виявлення причин відхилень є необхідною умовою для 

складання проекту бюджету на наступний період, щоб мати змогу у 

майбутньому, з одного боку, уникнути повторення порушень, а з іншого – 

досягти цілі, які були заплановані та не реалізовані у попередньому періоді. 

Основні положення даного розділу були опубліковані автором у 

роботах [3, 27, 81, 83, 87, 89–94, 98]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційнії наведено теоретико-методологічне обґрунтування 

пропозицій та рекомендацій щодо застосування інструментів зовнішнього 

державного фінансового контролю для підвищення ефективності державного 

бюджетування в Україні з урахуванням кращого світового досвіду у цій 

сфері, вимог міжнародних стандартів, сучасних тенденцій та особливостей і 

недосконалостей національної бюджетної системи, державного управління та 

контролю. 

1. Зовнішній державний фінансовий контроль є важливою складовою 

фінансової системи демократичної держави, оскільки забезпечує 

відповідність процесів управління державними фінансовими ресурсами 

потребам суспільства. Незалежність та всебічність такого контролю є 

необхідними умовами для його ефективного здійснення. Вітчизняна наукова 

думка акцентує увагу на тому, що ознака «державності» контролю 

проявляється у предметі контролю, тобто фінансові ресурси чи майно, які 

належать державі. Проте останнім часом все більшого значення набувають 

такі форми організації економічної діяльності, що поєднують приватну та 

державну власність. Виходячи з цього, не можна визначати державний 

фінансовий контроль лише як контроль за державними фінансовими 

ресурсами, натомість робити наголос на суб’єктах, які здійснюють 

державний фінансовий контроль. Зовнішній державний фінансовий контроль 

визначено як систему фінансово-економічних відносин між вищими 

органами фінансового контролю та власниками чи розпорядниками 

державних фінансових ресурсів та майна, з приводу їх формування, 

розподілу, перерозподілу та використання з метою перевірки їх відповідності 

суспільним інтересам, підвищення ефективності цих процесів, що передбачає 

виявлення та визначення причин відхилень та усунення їх у майбутньому.  

Неузгодженість термінів у вітчизняній та європейській науці та практиці 
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ускладнює запровадження міжнародних стандартів у національну систему 

контролю, створює плутанину та невідповідності у типологізації контролю. 

Запропоновано вживати терміни «зовнішній державний фінансовий 

контроль» та «аудит державних фінансів» як синоніми, та ввести у 

вітчизняну теорію та практику контролю термін «вищий орган фінансового 

контролю» по відношенню до органу, який здійснює  зовнішній державний 

фінансовий контроль – Рахункову палату України.  

2. У сучасному світі метою діяльності вищих органів фінансового 

контролю є виявлення, попередження та усунення фактів незаконного, 

нецільового, неефективного використання державних фінансових ресурсів та 

державної власності, забезпечення відкритості та прозорості виконання 

державних бюджетів, сприяння розвитку і вдосконаленню належної системи 

управління фінансовими ресурсами держави, що забезпечує найбільш 

ефективне їх формування і використання. Трансформація значення ВОФК у 

сучасних державах від інституту, який здійснює контроль та аудит 

законності та правильності до контрольно-аналітичного центру, який робить 

акцент на ефективності управління державними ресурсами, у зв’язку з цим 

стає також важелем у забезпеченні бюджетної безпеки, досягнення сталого 

розвитку економіки, підвищення прозорості фінансової системи, подолання 

наслідків економічних криз, боротьби з корупцією у бюджетній сфері.  

3. На основі дослідження сутності та особливостей державного 

бюджетування у сучасних умовах, зокрема моделі бюджетування, 

орієнтованого на результат, поняття державного бюджетування визначено як 

процес планування, складання, коригування доходів та видатків державного 

бюджету відповідно до цілей бюджетної політики, фінансових можливостей 

держави, економічних умов та потреб суспільства на певному етапі 

соціально-економічного розвитку. Цей процес включає в себе планування, 

складання та коригування показників бюджетів та бюджетних програм, що 

може відбуватися на різних стадіях бюджетного процесу. Визначено, що у 

якості предмета зовнішнього державного фінансового контролю державне 
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бюджетування виступає у таких аспектах: перевірка доцільності та 

соціально-економічної значущості обраних напрямів та обсягів 

фінансування; встановлення реальності визначених планових обсягів 

надходжень до бюджету; оцінка доцільності затверджених бюджетних 

програм; визначення причин відхилення планових показників від фактичних.   

4. Аналіз зарубіжного досвіду організації зовнішнього державного 

фінансового контролю свідчить про ключове значення незалежності, 

широкого обсягу повноважень та використання сучасних форм аудиту для 

ефективної діяльності ВОФК та позитивного впливу на якість державного 

бюджетування. Особливу роль у виділенні позитивних практик у сфері 

контролю для імплементації у вітчизняну систему відіграє досвід 

пострадянських країн, деякі з яких успішно інтегрувалися у європейську 

систему контролю та проводять державний аудит, що відповідає 

міжнародним стандартам та має високу ефективність. Виявлено тенденції 

вдосконалення зовнішнього державного фінансового контролю зарубіжних 

країн, які  доцільно впроваджувати у національну систему контролю, а саме: 

розширення повноважень ВОФК та предметів контролю; використання 

засобів ЗДФК для боротьбі з корупцією, покращення якості державного 

управління, міжнародних фінансових відносин; проведення активної 

консультаційної діяльності у питаннях управління державою тощо. 

5. Збільшення важливості зовнішнього державного фінансового 

контролю у державних фінансах вимагає широкого та послідовного підходу 

до оцінювання його ефективності з врахуванням усіх аспектів діяльності 

вищих органів фінансового контролю. Так, для комплексної оцінки 

ефективності системи зовнішнього державного фінансового контролю 

запропоновано методику, що базується не лише на кількісних, а й якісних 

показниках та передбачає оцінку зовнішніх умов ЗДФК (незалежність ВОФК, 

його повноваження, статус) від яких залежить можливість ВОФК виконувати 

покладені на нього функції та визначає, чи задіяний потенціал контрольного 

органу. Внутрішні умови середовища ЗДФК передбачають оцінювання таких 
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аспектів як відповідність міжнародним стандартам, використання сучасних 

методів аудиту, гласність та прозорість діяльності ВОФК, інтегрованість у 

світову спільноту у сфері контролю. Якість контрольно-ревізійної та 

експертно-аналітичної діяльності ВОФК оцінюється в динаміці, де 

визначальним є не значення показника і його відповідність граничному 

рівню, а наявність позитивної чи негативної тенденції, що дає змогу оцінити 

не лише моментний стан ЗДФК, а вектор його розвитку. Такий підхід до 

оцінювання ефективності ЗДФК дозволяє виявити проблеми у сфері 

контролю, вирішення яких необхідне для вдосконалення такого контролю. 

Ефективність ЗДФК України за таким підходом – обмежена, перш за все 

через недостатню ефективність зовнішніх умов функціонування Рахункової 

палати, обмежень інституційного та організаційно-правового характеру.  

6. Узагальнено контрольні заходи ВОФК, які впливають на 

ефективність державного бюджетування, розподілено їх з строками дії та 

цільовим спрямуванням: довгострокові заходи, направлені на вдосконалення 

засад бюджетування та передбачають формулювання рекомендації та 

законодавчих ініціатив ВОФК; середньострокові – оптимізація показників 

державного бюджету та програм на наступні бюджетні періоди у формі 

пропозицій щодо коригування обсягів та структури видатків, доходів та 

інших кількісних показників, запропонованих у проекті закону про 

державний бюджет та державних програмах; короткострокові заходи – 

винесення рекомендацій та виявлення порушень під час здійснення 

поточного контролю, наслідком чого має бути зміни у фінансуванні та 

функціонуванні бюджетних програм, установ, міністерств, відомств. 

Проаналізовано фактичний вплив Рахункової палати на процес державного 

бюджетування України, який зводиться до таких основних дій: оцінка 

результатів витрачання бюджетних коштів; співставлення витрачених 

ресурсів і отриманих результатів; оцінка значущості та соціально-

економічної ефективності видів діяльності, що фінансуються з бюджету; 

формулювання рекомендації щодо наступного циклу бюджетування тощо. На 
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практиці, результати контрольно-аналітичних заходів ВОФК повинні бути 

основою для головних елементів бюджетування держави, а саме: при 

визначенні основних напрямів бюджетної політики мають бути враховані 

рекомендації та пропозиції ВОФК; у разі виявлення значних порушень при 

використанні бюджетних фінансових ресурсів розпорядником бюджетних 

коштів за результатами перевірки ВОФК, мають бути переглянуті бюджетні 

призначення у поточному бюджетному періоді та затвердження бюджетних 

запитів у наступному; повинні бути переглянуті обсяги фінансування, 

структура фінансування та інші елементи паспортів бюджетних програм з 

урахуванням результатів перевірки ВОФК; прийняття змін до бюджету, 

ініційованих на основі зауважень чи рекомендацій  ВОФК після аналізу 

періодичних звітів про виконання бюджету; вжиття відповідних заходів щодо 

врахування зауважень та рекомендацій ВОФК щодо оцінки річних 

результатів бюджетного періоду на основі річного звіту; запровадження 

нових інструментів, методик, моделей бюджетування, прийняття поправок до 

бюджетного законодавства з приводу зміни процедур, організаційних 

аспектів бюджетування тощо, враховуючи рекомендації, висновки 

аналітичних заходів ВОФК. 

7. Відповідно до існуючих проблем у системі державної влади, які 

впливають на ЗДФК та недоліків у роботі Рахункової палати України 

запропоновано реформування системи зовнішнього державного фінансового 

контролю у таких аспектах: удосконалення теоретико-методологічної бази, 

застосування надбань сучасної світової та вітчизняної науки у практиці  

контролю; вироблення єдиного категоріального апарату для всіх державних 

органів у сфері контролю відповідно до європейських підходів та 

закріплення їх у законодавстві; узгодження законів, концепцій та положень, 

що стосуються контролю; розробка поправок до існуючого Закону України 

«Про Рахункову палату» або нового законодавчого акту з метою приведення 

у відповідність до вимог Лімської декларації основних аспектів 

функціонування ВОФК; створення нормативно-правої основи та 
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організаційно-процесуальних умов для ефективної кооперації та комунікації 

Рахункової палати з іншими контрольними органами та органами державної 

влади; удосконалення контролю за державними корпораціями (та 

підприємствами з часткою державної участі у статутному капіталі); 

створення відповідних організаційно-правових умов для реалізації успішного 

контролю за виконанням рекомендацій Рахункової палати та встановлення 

відповідальності за їх невиконання.  

8. Для підвищення ефективності бюджетування в Україні перш за все 

необхідно створити умови для функціонування ефективної системи 

зовнішнього державного фінансового контролю. Підвищити ефективність 

державного бюджетування засобами зовнішнього державного фінансового 

контролю можна через запропоновані канали впливу, застосовуючи їх на 

відповідному етапі бюджетного процесу. При цьому, вплив зовнішнього 

державного фінансового контролю не обмежується лише винесенням 

рекомендацій та пропозицій до органу виконавчої влади, на який покладено 

складання проекту бюджету, важливими є законодавчі ініціативи Рахункової 

палати щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення 

бюджетного процесу, запровадження нових інструментів та методів 

бюджетування, пропозиції щодо запровадження нових методик оцінки 

ефективності бюджетних програм, вимог до їх паспортів тощо. У процесі 

виконання бюджету головна роль зовнішнього державного фінансового 

контролю зводиться до таких аспектів, як контроль за своєчасним та у 

повному обсязі надходженням доходів до бюджету, цільове та ефективне 

виконання бюджету за видатками та аудит ефективності виконання 

бюджетних програм. Результати здійснення такого контролю можуть 

вплинути на перебіг виконання бюджету та спричинити необхідність 

корегування його плану, наприклад, виявлення значних порушень при 

використанні державних фінансових ресурсів вимагає припинення 

фінансування, додаткових джерел надходжень – коригування доходної 

частини тощо. На заключному етапі бюджетного процесу – звітуванні про 
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виконання бюджету практично відсутні функції, пов’язані з бюджетуванням, 

що передбачає лише зведення усіх показників у єдиний систематизований 

звіт. На цьому етапі зовнішній державний фінансовий контроль є особливо 

важливим, адже порівняння отриманого результату з необхідним 

(запланованим) та виявлення причин відхилень є необхідною умовою для 

складання проекту бюджету на наступний період, щоб мати змогу у 

майбутньому, з одного боку, уникнути повторення порушень, а з іншого – 

досягти цілі, які були заплановані та не реалізовані у попередньому періоді. 
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Додаток А 

Державний фінансовий контроль у економічних вченнях  

Школа, напрям 

економічних учень 

Роль держави у економіці Сутність державного 

контролю 

Меркантелізм (ранній) Необхідність активного 

державного регулювання, 

перевага – прямим 

адміністративним методам  

Контроль за іноземними 

купцями, ввезенням товарів 

та сировини, фіскальна 

направленість контрольних 

заходів. 

Досягнення 

макроекономічної рівноваги 

шляхом вжиття 

координуючих і 

регулюючих заходів 

держави.  

Меркантелізм (пізній) Використання економічних 

методів, економічна 

самостійність купецьких 

компаній. 

Класична політична 

економія 

Економічний лібералізм, 

вільна торгівля, ринкова 

економіка.  

Зменшення державного 

контролю, повне панування 

ринкових принципів. 

Фізіократи Економічна свобода, 

лібералізм, фритрейдерство, 

недоторканість приватної 

власності, невтручання 

держави в економічне життя.  

Контроль – за виконанням 

закону, процесом 

оподаткування, превентивні 

заходи, товарообмін між 

країнами.  

Соціалізм (ранній) Відсутність приватної 

власності, грошей і торгівлі, 

соціальної нерівності. 

Контроль – облік 

виробництва товарів, 

встановлення нормативів їх 

розподілу, контроль за 

розподілом.  

Соціалізм (пізній) Економічна діяльність має 

бути всебічно передбачені та 

узгоджена, централізоване 

управління, планомірний 

розвиток виробництва та 

розподілу.  

Збереження приватної 

власності. 

Зведення до мінімуму ролі 

держави та політичних 

інститутів. 

 

Марксизм 

 

Під час перехідного до 

комунізму періоду є 

виразником інтересів 

пролетаріату, знаряддям його 

диктатури. 

При комунізмі відпадає 

потреба у державі та праві.  

Комітет, керуючий 

загальними справами всього 

класу буржуазії. 

 

Маржиналізм  

 

Держава не може управляти 

власністю, засобами 

виробництва так ефективно, 

як приватна особа.  

Помірковане втручання 

Контроль за розподілом, 

недопущення зрівняльного 

розподілу доходів.  
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держави в економіку. 

 

Продовження додатку А 

Школа, напрям 

економічних учень 

Роль держави у економіці Сутність державного 

контролю 

Кейнсіанство 

 

Доцільність та необхідність 

регулюючи заходів держави з 

відновлення порушеної 

ринкової макрорівноваги 

засобами бюджетної та 

кредитно-грошової політики. 

Забезпечення соціального 

захисту в частині боротьби з 

безробіттям. 

Контроль за розміром 

державних видатків та 

надходжень відповідно до 

потреб економіки – 

необхідність стимулювання 

и стримання ділової 

активності.  

 

Інституціоналізм 

 

Держава має проводити 

масштабну соціальну політику 

як засіб вдосконалення 

суспільно-економічної 

системи. Держава – 

інструмент суспільного 

контролю, демократично 

організований орган з метою 

втілення інтересів суспільства. 

Суспільний контроль над 

державою. 

 

Джерело: складено автором на основі [6, 7]. 
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Додаток Б 

Етапи розвитку ЗДФК незалежної України 

Рік Заходи у сфері контролю Характеристика 

1991 р. Функціонування системи контролю 

незалежної України 

Діють органи контролю, які 

існували за часів УРСР 

1993 р. Прийнято Закон України «Про основні 

засади здійснення державного 

фінансового контролю  в Україні» 

Крім ревізій з’являються нові види 

аудиту, визначаються основи 

контрольної діяльності. 

28 червня 

1996 р. 

Прийнято Конституцію України Рахункова Палата визначається як 

орган, що діє від імені Верховної 

Ради України і здійснює контроль 

за використанням коштів 

Державного бюджету України. 

11 липня 

1996 р. 

Прийнято Закон України «Про 

Рахункову палату Верховної Ради 

України» 

Рахункова Палата визначається як 

орган вищого державного 

фінансово-економічного контролю, 

має повноваження контролю за 

виконанням доходної частини  

державного бюджету та за 

надходженням коштів від 

приватизації. 

19 серпня 

1996 р. 

Президент України накладає вето на 

даний закон.  

У Верховній Раді України вето 

подолане. 

22 жовтня 

1996 р. 

Закон було введено в дію згідно 

з Постановою Верховної Ради України 

від 11 липня 1996 року N 316/96-ВР 

Фактичне створення Рахункової 

Палати України. 

28 грудня 

1996 р. 

Президент України звернувся до 

Конституційного Суду України щодо 

відповідності Конституції України 

Закону України "Про Рахункову 

палату Верховної Ради України" 

Було ліквідовано: 

- визначення Рахункової палати як 

органу "вищого державного 

фінансово-економічного" 

контролю; 

- повноваження щодо організації і 

здійснення контролю за виконанням 

доходної частини Державного 

бюджету України; 

- повноваження з контролю за 

"надходженням до Державного 

бюджету України коштів, 

отриманих від розпорядження 

державним майном, у тому числі 

його приватизації, продажу, від 

управління майном, що є об'єктом 

права державної власності". 

23 грудня 

1997 р. 

Конституційний Суд визнав 

неконституційними деякі положення 

закону "Про Рахункову палату 

Верховної Ради України". 

1998 р. Активізація міжнародного 

співробітництва та інтеграція у 

світовий простір у сфері контролю 

Рахункова Палата України стає 

членом  INTOSAI 

1999 р. Вступ Рахункової Палати України 

до EUROSAI 

2001 р. Прийнято Декларацію про загальні 

принципи діяльності вищих органів 

фінансового контролю держав-

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/46551
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/46551
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учасниць СНД 

 

Продовження додатку Б 

Рік Заходи у сфері контролю Характеристика 

17 січня 

2002 р. 

Ухвалено Закон України "Про 

внесення змін до ст. 98 Конституції 

України" 

Парламентський контроль за 

формуванням та виконанням 

Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів у частині 

фінансування повноважень 

місцевих державних адміністрацій 

від імені Верховної Ради України 

здійснює Рахункова палата 

України. 

Президент застосовує право вето. 

8 грудня 

2004 р. 

 Прийнято Закон України № 2222-IV 

"Про внесення змін до Конституції 

України" 

Контроль від імені Верховної Ради 

України за надходженням коштів 

до Державного бюджету України та 

їх використанням здійснює 

Рахункова палата. 

2004 р. Утворено територіальні 

представництва Рахункової палати 

Територіальні представництва 

мають статус структурних 

підрозділів Рахункової палати у 

регіонах. 

 1 січня 

2006 р. 

Набирає чинності нова редакція ст. 98 

Конституції України. 

Контроль від імені  Верховної  Ради  

України  за надходженням   коштів   

до   Державного   бюджету України  

та  їх використанням здійснює 

Рахункова палата. 

 

2008 р. Посилення міжнародної співпраці Підписано Меморандум про 

взаєморозуміння зі Світовим 

банком. 

2009 р. Рахункова Палата України стає 

зовнішнім аудитором ОБСЄ. 

30 

вересня 

2010 р. 

Конституційний Суд України, визнав 

Закон України від 8 грудня 2004 року 

N 2222-IV  неконституційним у зв'язку 

з порушенням конституційної 

процедури його розгляду та прийняття, 

і він втратив чинність 

Рахункова палата була позбавлена 

повноважень контролю доходів 

держбюджету. 

21 травня 

2013 р. 

Рішення Конституційного суду  Передача Рахунковій палаті права 

контролювати доходи державного 

бюджету визнана конституційною.  

19 

вересня 

2013 р.  

Прийнято нову редакцію статті 98 

Конституції України. 

Рахунковій Палаті повернено 

повноваження з контролю за 

дохідною частиною бюджету. 

21 лютого 

2014 р. 

Повернення до Конституції України у 

редакції 2004 року 

Контроль від імені Верховної Ради 

України за надходженням коштів 

до Державного бюджету України та 

їх використанням здійснює 

Рахункова палата. Організація, 

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/48173
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/48173
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/48173
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повноваження і порядок діяльності 

Рахункової палати визначаються 

законом. 

Продовження додатку Б 

Рік Заходи у сфері контролю Характеристика 

13 серпня 

2014 р. 

Прийнято постанову Кабінету 

міністрів України «Питання 

запровадження обмежень на 

проведення перевірок державними 

інспекціями та іншими 

контролюючими органами» 

Для проведення перевірок 

підприємств, установ, організацій, 

фізичних осіб - підприємців 

здійснюється шляхом прийняття 

відповідного розпорядження про 

дозвіл Кабінету Міністрів України. 

7 квітня 

2015 року 

Прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про 

Рахункову палату» 

Текст Закону України «ПРО 

Рахункову палату» приведено у 

відповідність до Конституції 

України, за якою Рахункова палата 

отримала повноваження щодо 

контролю за надходженням коштів 

до державного бюджету.  

Джерело: складено автором на основі [57–61, 77, 109]. 
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Додаток В 

Статус та повноваження ВОФК зарубіжних країн 

№ Країна Назва ВОФК Основна діяльність Цілі Статус 

ВОФК 

1. Австрія Суд аудиторів 

(The Austrian 

Court of 

Audit)  

Перевірка використання 

державних фінансів на предмет 

законності, правильності, 

економічності, ефективності, 

відповідності забезпеченню 

сталого розвитку 

Зміцнення 

макроеко-

номічної 

стабільності 

+ 

Виконання судової функції Підвищення 

прозорості 

державних 

фінансів 

2. Велико-

британія 

Національний 

офіс 

(управління) 

аудиту (The 

National Audit 

Office) 

Доведення до Парламенту 

інформації про те, як державні 

органи використовують 

державні фінанси, що гарантує 

інтереси платників податків 

Покращення 

якості 

державного 

управління 

- 

Виходячи із співвідношення 

ціни та якості, аналіз 

використання державних 

фінансів державними органами 

на предмет ефективності, 

доцільності та економічності 

Підвищення 

ефективності 

та звітності 

3. Іспанія Суд аудиторів 

(The Court Of 

Auditors) 

Винесення рішення щодо 

понесення відповідальності при 

управлінні державними 

ресурсами 

Виконання 

принципів 

законності і 

ефективної 

управлінської 

діяльності 

державного 

сектору 

+ 

Аналіз фінансово-економічної 

діяльності державного сектора  

4. Італія Суд рахунків 

(The Italian 

Corte dei 

conti) 

Попередній аудит законності 

управлінських рішень 

державної влади 

Покращення 

державного 

управління 

- 

Наступний аудит виконання 

державного бюджету 

Забезпечення 

поваги до 

судової 

системи 
Виконання судової функції 

5. Німеч-

чина 

Федеральний 

офіс 

(управління) 

аудиту (The 

Bundesrechnu

ngshof) 

Перевірка федерального 

менеджменту 

Забезпечення 

якості 

державного 

управління 

+ 

Перевірка виконання бюджету 

за доходами і видатками 
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ВОФК 

6. Норвегія (Управління) 

Генеральний 

аудитор 

(The Office of 

the Auditor 

General) 

Перевірка використання 

суспільних ресурсів та активів у 

відповідності до рішень 

Парламенту 

Сприяння 

більш 

ефективному 

використанню 

державних 

ресурсів 

 

7. Польща Управління 

(офіс) вищого 

аудиту (The 

Supreme Audit 

Office) 

Перевірка діяльності та якості 

менеджменту у державних 

установах 

Покращення 

ефективності 

та результат-

тивності 

державного 

управління 

+ 

Перевірка виконання бюджету 

держави 

8. США  Управління 

(офіс) 

державної 

підзвітності 

(The U.S. 

Government 

Accountability 

Office) 

Перевірка використання 

державних ресурсів на предмет 

ефективності та економічності 

Підвищення 

продуктивнос

ті діяльності 

федерального 

уряду в 

інтересах 

народу 

 

Розслідування справ про 

незаконну і неправомірну 

діяльність державних органів 

Забезпечення 

підзвітності 

державного 

управління 

9. Франція Суд рахунків 

(La Cour des 

comptes) 

Перевірка ефективності, 

результативності та 

економічності при використанні 

державних фінансових ресурсів 

Забезпечення 

ефективного 

використання 

державних 

фінансів 

- 

Виконання судової функції Забезпечення 

гласності 

державного 

управління 

10. Швеція Національне 

управління 

(офіс) аудиту 

(The Swedish 

National Audit 

Office) 

Перевірка діяльності 

виконавчої гілки влади 

- - 

Джерело: складено автором на основі [189–194, 200, 218, 220, 222, 232, 

233]. 
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