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Загальна характеристика роботи 

Актуальність теми. 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 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, 

значним рівнем корупції, тінізації економіки та іншими негативними чинниками. 

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.  

Достовірно оцінити ефективність державного бюджетування, ґрунтуючись на 

глибокому аналізі усіх процесів в бюджетній сфері та економіці, можна лише 

засобами незалежного, тобто, зовнішнього державного фінансового контролю 

(ЗДФК). Водночас, потенціал ЗДФК в Україні не використовується у повній мірі, у 

тому числі, важелі впливу на державне бюджетування, які випливають із сучасної ролі 

вищих органів фінансового контролю (ВОФК), тому постає необхідність розробки 

механізму застосування засобів такого контролю для підвищення ефективності 

бюджетування в Україні. 

Фундаментальні основи реалізації контрольної функції держави закладені 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: 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. Луніна, 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, І. К. Дрозд, М. М. Каленський, В. Г. Мельничук, В. І. Мунтіян, 

В. М. Федосов, Є. А. Фещенко, В.О. Шевчук та інші. 

Попри значні здобутки зарубіжної та вітчизняної наукової думки у сфері 

фінансового контролю, бюджетування у контексті державних фінансів, проблеми 

визначення ролі і значення ЗДФК у підвищенні ефективності державного 

бюджетування залишаються поза увагою науковців, що зумовило необхідність 
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дослідження такого впливу та розробки механізмів підвищення ефективності 

бюджетування України засобами зовнішнього державного фінансового контролю. 

Зв’язок роботи 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 розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» 

(номер державної реєстрації №11БФ040-01), в межах якого автором досліджено 

зв'язок між фінансовим механізмом та ЗДФК в Україні, проаналізовано особливості 

його функціонування і виокремлено проблеми та шляхи їх розв’язання і підвищення 

ефективності фінансового механізму України.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є удосконалення 

теоретичних засад та обґрунтування пропозицій щодо застосування інструментів 

ЗДФК в Україні для підвищення ефективності державного бюджетування. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність виконання наступних 

завдань: 

- розкрити сутність ЗДФК та запропонувати єдиний підхід до його класифікації;  

- визначити роль ВОФК у сучасних умовах функціонування державних фінансів з 

урахуванням особливостей моделей їх організації; 

- виявити сутність та особливості державного бюджетування як предмету 

зовнішнього державного фінансового контролю, виділити його складові та етапи; 

- систематизувати світовий досвід здійснення ЗДФК та виділити аспекти, які можуть 

бути впроваджені у національну систему контролю; 

- розробити систематизований підхід щодо оцінки ефективності ЗДФК та визначити 

ефективність такого контролю в Україні; 

- виявити та оцінити вплив діяльності Рахункової палати на ефективність державного 

бюджетування; 

- визначити основні шляхи підвищення ефективності зовнішнього державного 

фінансового контролю в Україні; 

- розробити основні напрями підвищення ефективності бюджетування України 

засобами ЗДФК. 

Об’єктом дослідження є система фінансово-економічних відносин між вищими 

органами фінансового контролю та підконтрольними об’єктами у процесі зовнішнього 

державного фінансового контролю. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади щодо удосконалення 

зовнішнього державного фінансового контролю для підвищення 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 ЗДФК та його категоріального  

апарату);  системно-структурний  аналіз  (при виявленні особливостей державного 
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бюджетування як предмету ЗДФК); порівняльний аналіз (при узагальненні світового 

досвіду здійснення ЗДФК); історико-логічний метод та метод ретроспективного 

аналізу (при дослідженні еволюції ЗДФК в Україні та визначення основних тенденцій 

його подальшого розвитку); метод експертних  оцінок та метод трансполяції трендів 

(при  оцінці ефективності ЗДФК в Україні);  факторний аналіз (при дослідженні 

впливу Рахункової палати України на державне бюджетування) тощо. 

Інформаційною базою дослідження є 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 

фінансового контролю; аналітичні та статистичні матеріали Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Рахункової палати України, Державної фінансової 

інспекції та Державної служби статистики України, монографії, збірники, наукові 

статті та публікації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукового та 

практичного завдання визначення впливу ЗДФК на ефективність державного 

бюджетування України. Основними теоретичними та практичними результатами, які 

складають наукову новизну дослідження є: 

удосконалено:  

- теоретичні та практичні засади використання засобів ЗДФК для підвищення 

ефективності бюджетування держави, які передбачають формування дієвої системи 

такого контролю та здійснення безперервного впливу ВОФК на усі складові 

державного бюджетування на кожному етапі бюджетного процесу, відповідно до чого 

запропоновано конкретні контрольно-ревізійні та експертно-аналітичні заходи 

зовнішнього державного фінансового контролю; 

- визначення поняття ЗДФК, який розглядається як система 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 і усунення їх у майбутньому; 

- підхід щодо визначення нової ролі ВОФК у фінансовій системі, яку вони 

набувають у сучасному світі внаслідок трансформування принципів та цілей ЗДФК, а 

саме 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 виділення основних складових бюджетування, які є предметом  ЗДФК; 
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набули подальшого розвитку: 

- класифікація видів державного фінансового контролю, зокрема, 

обґрунтовано, що розподілення контролю за ознакою часу та відношенням 

контрольної організації до підконтрольної – це види, а не форми контролю;  

- методичні засади щодо оцінювання ефективності системи ЗДФК, який 

враховує зовнішні умови функціонування ВОФК, 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 якому функціонує орган контролю, внутрішні умови та характеристику 

контрольно-ревізійної та експертно-аналітичної діяльності, результативність 

контролю тощо та дозволяє оцінити систему в цілому та виявити проблеми,  ; 

- 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 ЗДФК, що полягають у 

забезпеченні незалежності ВОФК, надання широкого кола повноважень, ефективної 

координації та комунікації з іншими органами державного управління та високого 

рівня транспарентності та гласності, що дозволить використати потенціал ВОФК у 

приведенні бюджетної політики у відповідність до інтересів суспільства. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертації мають 

прикладне значення для вирішення проблем підвищення ефективності ЗДФК та 

державного бюджетування і 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 р.). 

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 р.). 

Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного 

університету державної податкової служби України при виконанні науково-дослідної 

роботи «Методологія, організація та інформаційне забезпечення проведення 

горизонтального моніторингу великих платників податку» (державний реєстраційний 

номер УкрІНТЕІ 0110U000807) (Акт про впровадження №130 від 29 грудня 2014 р.). 

Економічним факультетом Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при розробці та проведенні лекцій і практичних занять для студентів 

спеціальності «Фінанси» при викладанні курсу «Державний фінансовий контроль» 

(Довідка про впровадження № 013/307 від 17 червня 2015 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею, у якій відображено авторський підхід до розвитку ЗДФК в Україні, що 

полягає у розробленні  концептуальних основ його реформування та використання 

потенціалу для підвищення ефективності державного бюджетування. Із наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті розробки, які є 

індивідуальним внеском автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні висновки і положення 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 євро-

інтеграційних 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 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)  та 13 – у збірниках матеріалів наукових  

конференцій. Загальний обсяг– 9,2 д.а., особисто автору належить – 8,67 д.а. 
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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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету, 

завдання, об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення одержаних результатів.  

У першому розділі «Теоретичні засади зовнішнього державного фінансового 

контролю» узагальнено та систематизовано теоретичні засади побудови системи 

ЗДФК та державного бюджетування, запропоновано власний підхід до узгодження 

категоріального апарату у цих сферах відповідно до сучасних умов та міжнародної 

практики. 

У економічній науці державний фінансовий контроль розглядався як перевірка 

правильності виконання фіскальної функції держави. З відмовою від приватної 

власності, розуміння ЗДФК зводилось до всебічного контролю діяльності держави та 

суб’єктів господарювання. У сучасних умовах ЗДФК від контролю за видатками та 

процесами розподілу трансформується у незалежний аудит, головним критерієм якого 

є відповідність діяльності держави суспільним інтересам. ЗДФК запропоновано 

розглядати як систему фінансово-економічних відносин між ВОФК та власниками чи 

розпорядниками державних фінансових ресурсів і 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,  подальше їх усунення. 

Ґрунтуючись на особливостях державного бюджетування у сучасних умовах, 

визначено сутність державного бюджетування (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процес державного бюджетування 

Джерело: складено автором. 
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Державне 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 

Державне бюджетування є процесом, який має тісний взаємозв’язок з 

контрольними органами, і як предмет ЗДФК 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 (табл. 1).   

Таблиця 1 

Співвідношення бюджетного процесу та державного бюджетування 
Етапи 

бюджетного 

процесу 

Заходи державного бюджетування 

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 

Вдосконалення системи організації бюджетного процесу 

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 з бюджету 

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 

Формулювання рекомендації щодо наступного бюджетного періоду. 

Джерело: складено автором. 

Аналіз зарубіжного досвіду організації ЗДФК дає можливість зробити висновок 

про ключове значення незалежності, широкого обсягу повноважень та 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 окремих пострадянських країн, які 

успішно інтегрувалися у європейську систему контролю та проводять ефективний 

державний аудит за міжнародними стандартами. 

У другому розділі «Ефективність зовнішнього державного фінансового 

контролю в Україні» виявлено основні тенденції розвитку ЗДФК в Україні, 

розроблено методику оцінювання його ефективності та оцінено систему такого 



8 

 

контролю в Україні, виділено та проаналізовано його вплив  на ефективність 

бюджетування держави. 

Постійною перешкодою ефективного функціонування системи ЗДФК з моменту 

її становлення і до тепер є обмеження повноважень Рахункової палати України, що 

унеможливлювало виконання усіх її функцій, таких як контроль за процесами 

приватизації, виконання державного бюджету за доходами та окремими аспектами 

функціонування державних підприємств тощо, що негативно вплинуло на державні 

фінанси.  

Для вдосконалення ЗДФК в Україні необхідно здійснювати комплексне 

відстеження його ефективності. Запропоновано методику оцінювання ефективності 

ЗДФК, яка враховує усі його аспекти, не лише діяльність органу контролю, а й 

середовище, в якому він функціонує, перш за все, наявність передумов, які 

дозволяють здійснювати ЗДФК ефективно. 

Методика ґрунтується на оцінці кількісних та якісних показників за такими 

блоками критеріїв: організаційно-правові умови, в яких функціонують ВОФК 

(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, 

контроль за виконанням рекомендацій, відповідальність за їх невиконання) та якість 

контрольно-ревізійної та експертно-аналітичної діяльності ВОФК (тенденції 

показників кількості аудиторських заходів, об’єктів, винесених, реалізованих 

рекомендацій, відсоток їх виконання, переданих до правоохоронних органів 

матеріалів та матеріалів за якими порушені справи та винесені звинувачувальні 

вироки; обсяги виявлених порушень; фінансування ВОФК та його структура; 

затратність контролю) за формулою 1. 

Е
ЗДФІ

 =            (1) 

де: Е
ЗДФІ

 – інтегральна оцінка ефективності ЗДФК, Зj  – значущість оцінки по кожному з 

блоків, Оj  – бальне вираження оцінки по блоку, j  – номер блоку. 

 

Відмінною рисою запропонованої методики є оцінювання не значень показників, 

а їх тенденцій, що дає змогу розглянути ЗДФК у динаміці,  прослідкувати процеси 

вдосконалення або погіршення. Оцінка ефективності ЗДФК України (табл. 2) дала 

змогу виявити проблеми, які гальмують розвиток системи ЗДФК та є першочерговими 

завданнями для підвищення його дієвості. (Оцінювання проведено за шкалою від 1 до 

4 на основі експертних оцінок за показниками, запропонованими в методиці автором). 

Таблиця 2 

Інтегральна оцінка ефективності ЗДФК в Україні 
Критерій Ефективність Бальна оцінка 

Нормативно-правове та організаційне забезпечення ЗДФК Недостатня 1,2 

Внутрішні умови функціонування Рахункової палати  Достатня 2,75 

Контрольно-ревізійна та експертно-аналітична діяльність  Обмежена 2,14 

Комплексна оцінка ефективності ЗДФК в Україні Обмежена 2,03 

Джерело: складено автором. 
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Основними проблемами, які зменшують ефективність ЗДФК в Україні, є: 

обмежений обсяг контрольних повноважень Рахункової палати (контроль в частині 

діяльності, яка стосується лише використання коштів державного бюджету, а не 

державної власності в цілому; незадіяний потенціал Рахункової палати у вирішенні 

багатьох аспектів державної політики – боротьби з корупцією, забезпечення 

бюджетної безпеки тощо; 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 дублювання повноважень з органом державного внутрішнього 

фінансового контролю; відсутність ефективного зворотного 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 звітності з низки показників діяльності Рахункової 

палати, недостатність 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. 

Критеріями ефективності державного бюджетування в першу чергу є 

задоволення потреб суспільства шляхом здійснення бюджетної політики протягом 

бюджетного періоду, показники ефективності бюджетних програм, де важко оцінити 

та виокремити значення саме бюджетування, а не організаційних аспектів виконання 

бюджету. Одним з показників того, наскільки ефективним є процес державного 

бюджетування, може слугувати величина відхилень результату виконання бюджету 

від запланованих значень (рис. 2). 

 
Рис. 2. Виконання основних планових бюджетних показників  

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних Рахункової палати. 
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Існують значні відхилення між плановими та фактичними показниками 

протягом усього досліджуваного періоду, основними факторами, які негативно 

впливають на державне бюджетування в Україні є: 

1. Зовнішні чинники, які негативно впливають на бюджетну систему: економічні 

та фінансові кризи; спад ділової активності; збільшення тіньового сектору економіки; 

воєнні конфлікти; природні, гуманітарні катастрофи тощо. 

2. Проблеми, які викликані недоліками виконання державного бюджету: 

нецільове та неефективне використання коштів державного бюджету; невиконання 

або неякісне виконання функцій, покладених на розпорядників бюджетних коштів; 

проблеми функціонування органів, відповідальних за стягнення податків, зборів, 

обов’язкових платежів; недосконалості у правовому та організаційному забезпеченні 

виконання бюджету та ін. 

3. Причини невиконання планових показників державного бюджету, які 

полягають у недосконалості самого державного бюджетування: використання 

нереальних показників при прогнозуванні та плануванні та недосконалість методів; 

неврахування важливих тенденцій та факторів; штучне покращення реальних 

показників у політичних цілях; неврахування рекомендацій за результатами 

бюджетного процесу попередніх періодів 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 ЗДФК та ліквідовані 

у наступних періодах за рахунок реалізації винесених рекомендацій та здійснення 

необхідних перетворень лише за умови відповідного реагування влади. 

В Україні вплив ЗДФК на державне бюджетування фактично зводиться до 

надання рекомендацій, законодавчих ініціатив та пропозицій з різних аспектів 

бюджетування, проте головною проблемою є відсутність ефективних дій після їх 

отримання (наприклад, результати експертиз проектів закону про державний бюджет, 

зауваження та пропозиції, які не завжди знаходять своє відображення у законах попри 

їх обґрунтованість та доцільність; відсутність реагування Верховної ради України на 

зауваження щодо суперечності деяких статей та рішень уряду чинному законодавству; 

відсутність відповідних слідчих дій на основі матеріалів, переданих за результатами 

контролю правоохоронним органам, як наслідок, уникнення відповідальності, 

погіршення фінансової дисципліни, повторення порушень, що призводить до того, що 

розпорядники бюджетних коштів, які використовували державні фінансові ресурси з 

порушеннями продовжать отримувати визначені обсяги фінансування та повторювати 

їх і т.д.). 

У третьому розділі «Шляхи підвищення ефективності бюджетування 

України у процесі зовнішнього державного фінансового контролю» розроблено 

рекомендації щодо реформування системи ЗДФК України та виявлено можливі канали 

його впливу на ефективність державного бюджетування. 

Підвищити ефективність державного бюджетування в Україні доцільно 

використовуючи вплив ЗДФК, для чого необхідно реалізувати комплекс відповідних 

заходів контролю (табл. 3). Необхідною умовою дієвості таких каналів впливу ЗДФК  

на державне бюджетування є ефективність системи ЗДФК в Україні.  
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Таблиця 3 

Канали впливу ЗДФК на ефективність бюджетування України 
Етап  Аспекти бюджетування Заходи ЗДФК 

С
к
л
ад

ан
н

я
, 

р
о
зг

л
я
д

 т
а 

п
р
и

й
н
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тя

 д
ер

ж
ав

н
о
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 б

ю
д

ж
ет

у
 

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 

бюджетного запиту до проекту бюджету;  

- розроблення та аналіз державних програм;  Результати контролю виконання 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  резервів, запасів грошових коштів; Рекомендації та пропозиції ВОФК. 

-  збалансованість доходів і витрат. 

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. 

З
в
іт

у
в
ан

н
я
 п

р
о

  

в
и

к
о
н

ан
н

я
  

б
ю

д
ж
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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. 



12 

 

З метою побудови ефективної системи ЗДФК та подолання виявлених проблем 

зовнішнього середовища контролю, визначено наступні стратегічні пріоритети: 1. 

Удосконалення теоретико-методологічної бази, застосування надбань сучасної 

світової та вітчизняної науки у практиці фінансового 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. 4. Розробка поправок до 

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 

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 ЗДФК в Україні.  

Основні завдання Рахункової палати України на сучасному етапі наступні: 

провести аналіз повноти виконання рекомендацій за результатами контролю, розгляди 

виконання винесених раніше рекомендацій з обов’язковою участю керівників тих 

установ, яким вони були винесені; оприлюднити та включити у звіт Рахункової палати 

перелік переданих до правоохоронних органів матеріалів, із зазначенням їх суті, 

приймаючого органу та результату подальших дій; запровадження оцінювання у 

фінансовому виразі втрат, які виникли через допущені у процесі бюджетного 

планування та розробки бюджету помилок та існування недосконалостей у 

законодавстві; розробити та впровадити програму заходів з проходження державними 

аудиторами трьох етапів перевірки: комп’ютерне тестування та особисті співбесіди 

щодо професійних питань та перевірку на поліграфі, що проводиться у рамках 

антикорупційної політики; посилити співпрацю з науковою спільнотою шляхом 

укладання договорів з провідними університетами країни які передбачають не лише 

використання надбань науки у практичній діяльності контролюючого органу, а й 

зворотній зв'язок: проведення лекцій та тренінгів для студентів, стажування у 

контрольному органі, передачу списку актуальних питань для написання 

магістерських кваліфікаційних робіт тощо; запровадити систематичне оцінювання 

ефективності державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати як 

його складової на основі широкого кола показників; розширити звіти Рахункової 

палати включенням до них вищезазначених аспектів аудиту державних фінансів та 

функціонування контрольного органу; забезпечити своєчасне формування, розгляд та 

прийняття звітів Рахункової палати та доведення їх до громадськості шляхом 

висвітлення цих матеріалів на офіційному сайті; сприяти прозорості бюджетної 

системи шляхом постійного висвітлення усіх результатів контрольних та аналітичних 

заходів, які не містять державної таємниці, налагодити більш тісний контакт із 

засобами масової інформації та громадськими організаціями. 



13 

 

Єдність попереднього, поточного та послідуючого ЗДФК дасть змогу підвищити 

дієвість бюджетної системи в цілому, а у контексті державного бюджетування – за 

умови використання усього потенціалу Рахункової палати – зазначеними заходами 

можна забезпечити ефективність цього процесу на високому рівні в Україні. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення важливого наукового та 

практичного завдання – опрацювання теоретичних засад та обґрунтування пропозицій 

щодо застосування інструментів ЗДФК з метою підвищення ефективності державного 

бюджетування в Україні. Результати дослідження дозволяють сформулювати такі 

висновки та пропозиції: 

1. ЗДФК 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. ЗДФК – це система 

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. У сучасних державах ВОФК трансформувалися від інституту, який здійснює 

контроль та аудит законності та правильності до контрольно-аналітичного центру, 

який робить акцент на ефективності управління державними ресурсами у цілому, а не 

лише їх використання, 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. Державне 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. Виявлено, що у якості 

предмета ЗДФК державне 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. Зарубіжний досвід організації ЗДФК 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 деяких пострадянських країн, які 

успішно інтегрувалися у європейську систему контролю (Литва, Латвія, Естонія) і 

практика їх методів аудиту, звітування про результати перед суспільством, орієнтації 
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ВОФК на цілісний та системний підхід щодо оцінки ефективності управлінням 

суспільними ресурсами. 

5.  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 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 найвагоміші проблеми контролю, відповідно до 

рівня, на якому вони можуть бути вирішені (законодавча гілка влади, апарат 

Рахункової палати тощо). 

6. Контрольні заходи Рахункової палати, які впливають на ефективність 

державного бюджетування в Україні, розподілено за строками дії та цільовим 

спрямуванням: довгострокові заходи, направлені на вдосконалення засад 

бюджетування та передбачають формулювання рекомендацій та законодавчих 

ініціатив ВОФК; середньострокові – оптимізація показників державного бюджету та 

програм на наступні бюджетні періоди у формі пропозицій щодо їх коригування; 

короткострокові заходи – винесення рекомендацій та виявлення порушень під час 

здійснення поточного контролю.  

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

ЗДФК та недоліків у роботі Рахункової палати, необхідним є реформування системи 

ЗДФК у таких аспектах: удосконалення теоретико-методологічної та законодавчої 

бази ЗДФК, створення умов для ефективної кооперації та комунікації Рахункової 

палати з іншими органами державної влади; створення організаційно-правових умов 

для реалізації успішного контролю за виконанням рекомендацій Рахункової палати та 

встановлення відповідальності за їх невиконання. Також потрібно удосконалити 

роботу Рахункової палати України, що має проявлятися у більш активному 

впровадженні міжнародних стандартів аудиту, запровадженні методики оцінювання 

ефективності роботи ВОФК, покращити виконання інформаційної та аналітичної 

функцій, підвищити прозорість діяльності тощо. 

8. Підвищити ефективність державного бюджетування засобами ЗДФК можна 

застосовуючи їх на відповідному етапі бюджетного процесу. При цьому, його вплив 

не обмежується лише винесенням рекомендацій та пропозицій щодо складання 

проекту бюджету, важливими є законодавчі ініціативи Рахункової палати по 

удосконаленню нормативно-правового забезпечення бюджетного процесу, 

запровадження нових інструментів та методів бюджетування.  
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АНОТАЦІЯ 

Коваленко К.В. Зовнішній державний фінансовий контроль у підвищенні 

ефективності бюджетування України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний 

університет  імені Тараса Шевченка, Київ, 2015.   

У дисертації визначено теоретичні та практичні засади використання засобів 

зовнішнього державного фінансового контролю (ЗДФК) для підвищення ефективності 

бюджетування України. Узагальнено та систематизовано теоретичні засади побудови 

ефективної системи ЗДФК та державного бюджетування, запропоновано власний 

підхід до трактування даних понять. Систематизовано досвід зарубіжних країн щодо 

здійснення ЗДФК та виділено аспекти для імплементування в Україні. 

Виявлено особливості розвитку ЗДФК в Україні. Вдосконалено методику 

оцінювання його ефективності, надано оцінку цього контролю в Україні. Виділено 

основні проблеми та недоліки у діяльності Рахункової палати та зовнішньому 

середовищі її функціонування. Визначено основні проблеми державного 

бюджетування в Україні, виявлено вплив  ЗДФК на  його ефективність.  

Розроблено рекомендації щодо реформування системи ЗДФК України та 

вдосконалення діяльності Рахункової палати з метою підвищення ефективності 

державного бюджетування. 

Ключові слова: зовнішній державний фінансовий контроль, державне 

бюджетування, бюджетний процес, державний аудит, ефективність бюджетування 

держави, вищий орган фінансового контролю. 

АННОТАЦИЯ 

Коваленко Е.В. Внешний государственный финансовый контроль в 

повышении эффективности бюджетирования Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит. - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2015. 

В диссертации определены теоретические и практические основы 

использования средств внешнего государственного финансового контроля для 

повышения эффективности бюджетирования Украины. Обобщены и 

систематизированы теоретические основы построения эффективной системы 

внешнего государственного финансового контроля и государственного 

бюджетирования, предложено собственный подход к трактовке данных понятий и 

согласования категориального аппарата в этих сферах в соответствии с современными 

условиями и международной практики. Усовершенствован теоретический подход к 

определению внешнего государственного финансового контроля, который в 

противовес традиционному, учитывает особенности, присущие этому процессу на 

современном этапе развития общества, согласно которым внешний государственный 

финансовый контроль рассматривается как система финансово-экономических 

отношений между высшими органами финансового контроля и владельцами или 

распорядителями государственных финансовых ресурсов и имущества, по поводу их 
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формирования, распределения, перераспределения и использования с целью проверки 

их соответствия общественным интересам, повышения эффективности этих 

процессов, предполагает выявление и определение причин отклонений и устранение 

их в будущем. Государственное бюджетирование определено как процесс 

планирования, составления, корректировки, балансировки доходов и расходов 

государственного бюджета в соответствии с целями бюджетной политики, 

финансовых возможностей государства, экономических условий и потребностей 

общества на определенном этапе социально-экономического развития. 

Проанализирован опыт зарубежных стран и европейские тенденции осуществления 

аудита государственных финансов и выделены аспекты, которые целесообразно 

имплементировать в систему внешнего государственного финансового контроля в 

Украине. 

Выявлены особенности развития внешнего государственного финансового 

контроля в Украине. Усовершенствована методика оценки эффективности внешнего 

государственного финансового контроля, которая позволяет оценить систему в целом 

и выявить существующие проблемы, в отличие от традиционных подходов учитывает 

внешние условия функционирования органа финансового контроля, динамику и 

тенденции основных показателей, а не их абсолютные значения, предполагает не 

только количественную, а и качественную оценку, которая проводится по трем 

блокам критериев, характеризующие институционально-правовую среду, в которой 

функционирует орган контроля, внутренние условия и характеристику контрольно-

ревизионной и экспертно-аналитической деятельности, результативность контроля и 

т.п. Проведена оценка такого вида контроля в Украине. Выделены основные 

проблемы и недостатки в деятельности Счетной палаты Украины и внешней среде ее 

функционирования. Сформулированы основные проблемы государственного 

бюджетирования в Украине. Выявлено влияние внешнего государственного 

финансового контроля на эффективность бюджетирования государства, выявлена 

связь между эффективностью внешнего государственного финансового контроля и 

государственного бюджетирования в Украине. 

Разработаны рекомендации по реформированию системы внешнего 

государственного финансового контроля Украины и совершенствования деятельности 

Счетной палаты, которые заключаются в обеспечении независимости высшего органа 

финансового контроля, широкого круга полномочий, эффективной координации и 

коммуникации с другими органами государственного управления и высокого уровня 

транспарентности и гласности, что является необходимым условием для повышения 

эффективности государственного бюджетирования средствами внешнего 

государственного фінансового контроля, предложены каналы такого влияния в 

Украине. 

Ключевые слова: внешний государственный финансовый контроль, 

государственное бюджетирование, государственный аудит, эффективность 

бюджетирования государства, высший орган финансового контроля, Счетная палата 

Украины. 
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SUMMARY 

Kovalenko K.V. Public audit in the context of public budgeting of Ukraine. – 

Manuscript.  

The dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of economic sciences in 

the specialty 08.00.08 – Money, finance and credit. – Kiev National Taras Shevchenko 

University, Kyiv, 2015. 

The main approaches to the definition of basic terms in the field of external public 

financial control and public budgeting are studied. The own definitions of these terms are 

provided. According to the current world trends in public finance, Ukrainian budget system 

needs and imperfections, useful practices from foreign countries are selected.  

 The theoretical aspects of public audit effectiveness evaluation are explored. The new 

methodology of public audit efficiency evaluation is elaborated. The efficiency of public 

audit system of Ukraine according to the proposed approach is evaluated. The importance of 

public budgeting in the public finance and its impact on the effectiveness of budget system 

and opportunity to achieve the objectives of fiscal policy is justified. The dynamics of the 

main indicators characterizing the state budgeting, are  investigated. The main problems and 

reasons of Ukrainian public budgeting inefficiency in the current conditions and the impact 

of public audit are outlined. 

According to the international experience and features of the national financial 

system, the ways of improving the public audit system of Ukraine are proposed. The main 

instruments of public audit to increase public budgeting efficiency of Ukraine are elaborated. 

Key words: public audit, public budgeting, budget process, public budgeting 

efficiency, Supreme Audit Institution.  


