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Ïåðåäìîâà

Одним iз елементiв правової держави, основнi засади
побудови якої закладенi в Конституцiї України, виступає дер�
жавний контроль, складовою частиною якого є фiнансовий конт�
роль.

В Українi як сувереннiй державi вже сформована система
органiв, що здiйснюють фiнансовий контроль у сферi публiч�
них фiнансiв. Його, поряд з виконанням основних завдань i функ�
цiй, проводять державнi органи загальної компетенцiї, недержав�
нi органiзацiї, а також спецiальнi органи, створенi з цiєю метою.
На сьогоднi потребує вдосконалення законодавство, що визна�
чає правовий статус контролюючих суб’єктiв. Неоднозначне ви�
значення їх завдань та функцiй, нечiткiсть закрiплення повнова�
жень не сприяє належному здiйсненню фiнансового контролю.

Дослiдженню контролю у його рiзних аспектах присвячена
рiзноманiтна наукова, навчальна лiтература. Деякi автори роз�
глядають контроль як функцiю фiнансiв, iншi — як рiзновид
державного контролю, третi дослiджують його як iнститут фi�
нансового права. На проблеми теорiї, методологiї фiнансового
контролю в бiльшостi зосереджують увагу економiсти. Юристи
звертаються лише до окремих його видiв.

У нових умовах розвитку фiнансового права як галузi права
та фiнансового контролю як її специфiчного iнституту, класи�
фiкацiя фiнансового контролю становить безсумнiвний iнтерес,
бо надає можливiсть осмислити i розкрити такi багатоаспектнi
поняття, як «фiнансовий контроль», «аудит», i зрозумiти сутнiсть
фiнансового контролю. Це дозволить вдосконалити дiяльнiсть
контролюючих суб’єктiв, їх взаємодiю, сприятиме координацiї
фiнансового контролю, розвитку мiжнародного фiнансового конт�
ролю.

Необхiдно вдосконалювати форми i методи фiнансового конт�
ролю, шукати шляхи пiдвищення його ефективностi. Наявнiсть
рiзних поглядiв вчених щодо змiсту таких понять, як «форма
фiнансового контролю», «метод фiнансового контролю», «конт�
ролюючий суб’єкт», «пiдконтрольний суб’єкт», «предмет фiнан�
сового контролю», «об’єкт фiнансового контролю» та iнших, є
наслiдком недосконалостi законодавства, що визначає основнi



пiдходи до органiзацiї фiнансового контролю, та вiдсутності єди�
ного комплексного нормативно�правового акта Закону України
«Про фiнансовий контроль», в якому були б визначенi основнi
правовi поняття.

Автором аналiзуються позицiї вчених з даної проблеми, нор�
мативно�правовi акти, законопроекти та висловлюється влас�
на позицiя щодо її вирiшення, пропонуються змiни i доповнен�
ня до чинного законодавства, дається тлумачення основних по�
нять. Враховуючи необхiднiсть адаптацiї законодавства нашої
держави до вимог ЄС, у посiбнику розкривається змiст основ�
них мiжнародних документiв з фiнансового контролю.

В Українi нинi проводяться рiзноманiтнi заходи, що стосу�
ються вдосконалення органiзацiї i здiйснення фiнансового конт�
ролю. Планом дiй Україна — Європейський Союз (схвалений
Кабiнетом Мiнiстрiв України 12.02.2005 та Радою з питань спiв�
робiтництва мiж Україною i Європейським Союзом 21.02.2005)
встановлено комплексний перелiк прiоритетiв, що мають важ�
ливе значення, до яких вiднесено i фiнансовий контроль. Стра�
тегiєю розвитку системи державного фiнансового контролю, що
здiйснюється органами виконавчої влади (затверджена поста�
новою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1156 вiд 24.07.2003), до
основних напрямiв реалiзацiї державної полiтики у сферi дер�
жавного фiнансового контролю вiднесено формування цiлiсної
системи контролю, що забезпечить визначення всiх складових
системи контролю з вичерпним перелiком центральних органiв
виконавчої влади, якi уповноваженi здiйснювати фiнансовий
контроль у визначенiй сферi, об’єктiв та видiв фiнансового конт�
ролю. У книзi автор розглядає як види фiнансового контролю,
так i його складовi.

Навчальний посiбник допоможе зорiєнтуватися у чинному
законодавствi, що визначає особливостi органiзацiї i здiйснення
фiнансового контролю, правовий статус вiдповiдних суб’єктiв,
що надiленi контрольними повноваженнями у сферi публiчних
фiнансiв.

Курс «Правовi основи фiнансового контролю» подiлений на
загальну та особливу частини. Тому навчальний посiбник скла�
дається з двох частин. В загальнiй частинi видання фiнансо�
вий контроль характеризується з рiзних сторiн як функцiя пуб�
лiчних фiнансiв, функцiя соцiального управлiння та заключна
стадiя управлiнського процесу, визначаються об’єкти, предмет,
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суб’єкти фiнансового контролю та вказується на публiчний ха�
рактер фiнансового контролю, органiзацiя i здiйснення якого
врегульованi нормами фiнансового права. Аналiзуючи погля�
ди вчених та практикiв щодо мiсця аудиту в системi контролю,
автор зосереджує увагу на його особливостях, видах та спiввiд�
ношеннi з фiнансовим контролем. В особливiй частинi висвiт�
люються контрольнi повноваження державних органiв та iнших
суб’єктiв, основною функцiєю яких є контрольна. Особлива ува�
га звертається на правовий статус Рахункової палати України,
органiв державної податкової та контрольно�ревiзiйної служб,
зазначаються недолiки чинного законодавства та пропонують�
ся змiни i доповнення до деяких нормативно�правових актiв.

Кожен роздiл книги супроводжується питаннями для само�
контролю, тестами, завданнями, якi допоможуть читачевi само�
стiйно перевiрити глибину засвоєння матерiалу.

Навчальний посiбник — це результат багаторiчного викла�
дання автором курсу лекцiй «Правовi основи фiнансового конт�
ролю» та є найбiльш повним дослiдженням фiнансового конт�
ролю як iнституту фiнансового права, має як навчальне, так i
наукове значення. Вiн стане у пригодi не лише майбутнiм юрис�
там, якi намагаються опанувати фiнансове право, а i студентам
економiчних спецiальностей, що вивчають фiнансовий контроль,
аспiрантам, викладачам, а також iншим особам, яких цiкавлять
проблеми правового регулювання фiнансового контролю.

8 Передмова



ÇÀÃÀËÜÍÀ ×ÀÑÒÈÍÀ

Роздiл 1
ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÔIÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ I ÀÓÄÈÒÓ

1.1. Ôiíàíñîâèé êîíòðîëü
ÿê ôóíêöiÿ ïóáëi÷íèõ
ôiíàíñiâ
Термiн «фiнансовий контроль» тiсно пов’язаний з таки�

ми поняттями, як «контроль» i «фiнанси».
Якщо звернутися до виникнення слова «контроль», то в нау�

ковiй лiтературi вказується, що воно походить вiд французько�
го «controle», яке означає «перевiрка», вiд старофранцузького
contre�role — «список, що має дублiкат для перевiрки». Вченi
по�рiзному тлумачать термiн «контроль». Однi вважають, що вiн
означає «порiвняння» (зiставлення, протиставлення декiлькох
тверджень), рiзновид зв’язку1, iншi трактують його як система�
тичне спостереження та перевiрка процесу функцiонування вiд�
повiдного об’єкта з метою встановлення вiдхилень вiд заданих
параметрiв2, або як такий, що здiйснює корегування поведiн�
ки пiдконтрольного об’єкта3. В. М. Гаращук, придiляючи увагу
контролю та нагляду в державному управлiннi вiдзначає, що
слово «контроль» бiльш правильно тлумачити як перевiрку, а та�
кож спостереження з цiллю перевiрки для протидiї чомусь не�
бажаному, тобто виявлення, попередження та припинення про�
типравної поведiнки з боку будь�кого4. Таке визначення конт�
ролю є найбiльш сприйнятним для подальшої характеристики
фiнансового контролю.

1 Чумаченко Н. Г. Биренберг Б. М., Шпиг А. А. и др. Социалистический
контроль: методы и проблемы. — К.: Наукова думка, 1985. — C. 11, 12.

2 Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н. I. Конт�
роль i ревiзiя: пiдручник для студентiв спецiальностi «Облiк i аудит» вищих
навчальних закладiв / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3�тє вид., допов. i пе�
рероб. — Житомир: ПП «Рута», 2002. — С. 9.

3 Мамишев А. Змiст i призначення контролю в механiзмi управлiння //
Економiка, фiнанси, право. — 2003. — № 3. — С. 5—10.

4 Гаращук В. М. Контроль та нагляд в державному управлiннi. — Харкiв:
Фолiо, 2002. — C. 37.



Для з’ясування сутностi фiнансового контролю потрiбно ви�
значити поняття «фiнанси» та розкрити функцiї фiнансiв. Фi�
нанси є юридичною та економiчною категорiєю, оскiльки вони
iснують в межах як юридичних так i економiчних вiдносин. Як
економiчну категорiю фiнанси у рiзнi перiоди дослiджували та�
кi вченi, як О. М. Александров, Д. А. Аллахвердян, О. Д. Васи�
лик, Е. О. Вознесенський, В. П. Дьяченко, I. Д. Злобiн, Б. М. Са�
бантi, О. П. Чернявський та iн. У той же час автора, який ввiв у
обiг термiн «фiнанси», сьогоднi важко назвати. Iснує думка, що
авторство цього термiна можна залишити за французьким вче�
ним Ж. Бодяном1. Тому вважають, що поняття «фiнанси» похо�
дить вiд французького finance — сукупнiсть економiчних вiдно�
син, що виникають у процесi формування i використання цент�
ралiзованих i децентралiзованих грошових фондiв та означає
розрахунок, закiнчення строкового платежу, погашення грошо�
вого зобов’язання, виплату суми коштiв2. Iз французької мови
цей термiн перейшов у всi iншi мови. В лiтературi висловлюєть�
ся думка й про латинське походження термiна. Вказується на
iснування у старолатинськiй мовi слова «figo», що означало «за�
бивати», а пiзнiше на появу слова «finis» — «межа, кiнець», що
означало забивання кiлкiв, якi обмежували дiлянки землi. В епо�
ху середньовiччя застосовувалися такi латинськi слова, як «fina�
tio», «finaneta» тощо, що означали обов’язковий платiж пiсля
закiнчення платiжного термiну, грошову суму3. З латинським
походженням даного термiна важко погодитися, оскiльки його
тлумачення не вiдображає сутностi поняття «фiнанси».

У науковiй лiтературi, нормативних актах вживаються рiз�
номанiтнi термiни: «фiнанси», «приватнi фiнанси», «державнi
фiнанси», «фiнанси органiв мiсцевого самоврядування» «пуб�
лiчнi фiнанси». Останнi чотири є похiдними вiд комплексного,
загального поняття «фiнанси». Досить часто цi термiни ототож�
нюють, що не сприяє розумiнню сутностi фiнансiв як правової
категорiї.
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1 Сабанти Б. М. Теория финансов: Учеб. пособие. — 2�е изд. — М.: Менед�
жер, 2000. — С. 48.

2 Воронова Л. К., Кучерявенко М. П. Финансовое право: Учеб. пособие
для студентов юрид. вузов и ф�тов. — Харьков: Легас, 2003. — С. 5.

3 Чернявський О. П. та iн. Теорiя фiнансiв: Навч. посiбник для студентiв
економiчних спецiальностей / За заг. ред. О. П. Чернявського, П. В. Мельни�
ка, В. М. Мельника. — К.: ДIЯ, 2000. — C. 5.



У науковий обiг термiн «фiнанси» ввiв перший росiйський
професор права С. Ю. Десницький, який зазначав, що фiнанси
мiстять широкий змiст, оскiльки вони пов’язанi з наданням дер�
жавi доходiв. У той же час вiн подiляв фiнанси на витрати i до�
ходи держави1. Iз тлумачення науковцем фiнансiв можна зро�
бити висновок про те, що пiд цим поняттям вiн розумiв саме тi
фiнанси, що належать державi, а точнiше «державнi фiнанси»,
якi є фондами коштiв.

З 1802 р. термiн «фiнанси» входить до наукового обiгу. Але
з робiт, опублiкованих у першiй половинi ХIХ ст. у сферi фi�
нансiв, як вказує Б. М. Сабантi, визначення фiнансiв дається ли�
ше у декiлькох 2.

Цiкавими є визначення фiнансiв авторiв кiнця ХIХ ст. Про�
фесор I. Х. Озеров сформулював новий пiдхiд до фiнансiв: фi�
нанси — не засоби i ресурси, а вiдносини; професор В. О. Ле�
бедєв пiд словом «фiнанси» розумiв не лише державнi доходи
або грошовi кошти, а й взагалi всi матерiальнi i особистi кошти,
якi державна або суспiльна влада має у своєму розпорядженнi;
С. Ю. Вiтте вважав, що фiнанси є сукупнiстю державного май�
на i взагалi стан всього державного господарства3. Iз згаданого
зрозумiло, що iснує декiлька позицiй щодо визначення фiнансiв
та їх складу. Вченi починають вiдносити до них як кошти, так i
iншi фiнансовi ресурси, зокрема майно, визначають фiнанси як
комплексну категорiю, яка охоплює державнi i приватнi фiнанси.
Але у бiльшостi випадкiв переважає тлумачення їх як держав�
них коштiв.

У 30�х роках XX ст. фiнанси визначались або як сукупнiсть
суспiльних вiдносин, пов’язаних iз добуванням коштiв державою,
або як сукупнiсть ресурсiв держави (дане визначення професор
М. М. Ровинський повторив у 1947 р.), або як економiчна дiяль�
нiсть держави, що спрямована на придбання i витрачання ресур�
сiв, необхiдних для задоволення колективних потреб. У 1940 р.
у другому виданнi навчального посiбника «Финансы и кредит в
СССР» давалося визначення фiнансiв як системи форм i мето�
дiв планомiрного використання грошей державою з метою конт�
ролю карбованцем за виробництвом i обiгом товарiв для сти�
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1 Сабанти Б. М. Теория финансов: Учеб. пособие. — 2�е изд. — М.: Менед�
жер, 2000. — C. 62—63.

2 Там само. — С. 88—90.
3 Там само.. — С. 92—97.



мулювання, накопичення i розподiлу народного доходу1. У цей
перiод переважала позицiя щодо iснування державних фiнансiв.

Пiзнiше деякi вченi визначали фiнанси як сукупнiсть грошо�
вих або виражених у грошах ресурсiв, керуючись тим, що таке ро�
зумiння допомагає з’ясувати об’єктивнi основи їх органiзацiї. Так,
О. М. Александров вказував, що фiнанси — це грошовi ресурси, якi
перебувають у розпорядженнi держави для здiйснення її функцiй
з господарсько�органiзацiйної i культурно�виховної роботи, охо�
рони власностi i оборони країни2. У 1951 р. подiбне визначення
фiнансам державних пiдприємств i господарських органiзацiй дав
Д. А. Аллахвердян: фiнанси державних господарських органiв — це
тi грошовi кошти, якi їм наданi у постiйне або тимчасове викорис�
тання для забезпечення безперервної роботи, а також одержуванi ни�
ми у результатi їх дiяльностi грошовi накопичення в межах, установ�
лених затвердженими для них державою фiнансовими планами3.

Iншi вченi4 почали поєднувати при визначеннi фiнансiв два
поняття «грошовi ресурси» i «грошовi вiдносини», пояснюючи
це неможливiстю вiдривати суспiльнi вiдносини вiд руху мате�
рiальних ресурсiв.

У 1946 р. у книзi «Общее учение о советских финансах»
В. П. Дьяченко визначав фiнанси як систему органiзованих дер�
жавою вiдповiдно до її завдань i функцiй вiдносин, на основi
яких через плановий розподiл доходiв забезпечується утворен�
ня i правильне використання громадських фондiв, призначених
для задоволення загальнодержавних потреб5. Iз визначень тер�
мiна «фiнанси», якi давали вченi у рiзнi часи, можна зробити
висновок про те, що з розвитком держави певною мiрою змiню�
ється їх погляд на сутнiсть даного поняття.

Категорiї фiнансiв нинi присвячено чимало наукових дослi�
джень вчених, якi по�рiзному її тлумачать. Так, Б. М. Сабантi
вважає, що фiнанси — це система грошових вiдносин з приводу
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1 Вопросы теории финансов / Под ред. В. П. Дьяченко. — М.: Госфиниз�
дат. — 1957. — С. 16, 29.

2 Александров А. М. Финансы и кредит: Учеб. пособие для финансовых
техникумов. — М.: Госфиниздат, 1948. — С. 38.

3 Аллахвердян Д. А. Некоторые вопросы теории советских финансов. —
М.: Госфиниздат, 1951. — С. 118.

4 Злобин И. Д. Финансы и кредит в СССР. — М.: Госфиниздат, 1956. — С. 24.
5 Дьяченко B. П. Общее учение о советских финансах. Финансы и социа�

листическое воспроизводство: Учебный материал по первому разделу курса
«Финансы СРСР». — М.: Госфиниздат, 1946. — C. 9.



формування i використання фондiв, необхiдних державi для ви�
конання своїх функцiй1. Iншi вченi визначають фiнанси як еко�
номiчний iнструмент, покликаний оптимiзувати використання
вартостi та її форм, що виникають у розвинутiй системi товарно�
грошових вiдносин2, або як економiчнi вiдносини, що пов’язанi
з формуванням, розподiлом i використанням централiзованих i
децентралiзованих фондiв коштiв з метою виконання функцiй i
завдань держави, забезпечення розширеного вiдтворення3, чи ко�
ротко — як рух грошових доходiв4. Професори М. В. Карасьова
та Ю. О. Крохiна вказують на те, що фiнанси, з одного боку, —
це економiчнi вiдносини, якi пов’язанi з утворенням, розподiлом
i використанням централiзованих та децентралiзованих фондiв
грошових коштiв рiзних суб’єктiв, а з iншого — грошовi фонди
держави, державно�територiальних i мунiципальних утворень, пiд�
приємств тощо5. Пояснення фiнансiв як грошових вiдносин i як
грошових коштiв, фiнансових ресурсiв не зовсiм сприяє з’ясу�
ванню їх сутностi. Також не зовсiм повним є останнє визначення,
бо воно стосується лише державних фiнансiв, хоча його автори
в подальшому звертаються до фiнансiв як державних, мунiци�
пальних, так i фiнансiв самодiяльних суб’єктiв економiчної сфери.
Iснування фiнансiв зумовлене дiяльнiстю держави, але не пра�
вильно ототожнювати поняття «фiнанси» i «державнi фiнанси».

Росiйськi вченi, враховуючи комплексний характер фiнан�
сiв, у пiдручнику «Государственные и муниципальные финан�
сы» зазначають, що державнi i мунiципальнi фiнанси — це су�
купнiсть економiчних вiдносин, що виникають у реальному гро�
шовому обiгу з приводу формування, розподiлу i використання
централiзованих фондiв фiнансових ресурсiв6. Iз цього зрозумi�
ло, що науковцi не вiдмежовують державнi фiнанси вiд мунiци�
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1 Сабанти Б. М. Теория финансов: Учеб. пособие. — 2�е изд. — М.: Менед�
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проф. Карасевой М. В. — М.: НОРМА, 2002. — C. 3.

6 Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. — М.:
ЮНИТИ, 2002. — С. 22.



пальних, тобто їх визначення охоплює два види фiнансiв, що, на
наш погляд не дозволяє зрозумiти сутнiсть цих понять.

У навчальному посiбнику «Теорiя фiнансiв» за загальною
редакцiєю О. Д. Василика1 фiнанси трактуються як економiчнi
вiдносини, пов’язанi з формуванням, розподiлом i використан�
ням централiзованих i децентралiзованих фондiв грошових за�
собiв для виконання функцiй i завдань держави й забезпечення
умов розширеного вiдтворення. Окремо видiляються державнi
фiнанси, фiнанси пiдприємств, фiнанси мiсцевих органiв влади,
мiжнароднi фiнанси.

Юристи�фiнансисти у своїх працях, в основному у пiдручни�
ках та навчальних посiбниках, звертаються до категорiї «фiнан�
си» як такої та трактують її як вiдносини, що регулюють фор�
мування, розподiл i використання централiзованих i децентра�
лiзованих грошових фондiв2.

Враховуючи розвиток мiсцевого самоврядування в Українi та
те, що фiнансове право є публiчною галуззю права, змiнилися пiд�
ходи до визначення його предмета правового регулювання. Зокре�
ма, у лiтературних джерелах йдеться не про державнi, а про пуб�
лiчнi фiнанси, що охоплюють державнi фiнанси, тобто тi, власни�
ком яких є держава, та фiнанси органiв мiсцевого самоврядування.
Останнi iнодi називають мiсцевими або мунiципальними фiнанса�
ми. На наш погляд, доцiльно вживати термiн «мiсцевi фiнанси».
Правильнiсть такої позицiї пiдтверджує i наявнiсть Модельного
закону про загальнi принципи органiзацiї мiсцевих фiнансiв, що
прийнятий на дванадцятому пленарному засiданнi Мiжпарламент�
ської Асамблеї держав—учасниць СНД у 1998 р., у якому йдеться,
як видно iз назви та змiсту даного документа, саме про мiсцевi фi�
нанси, що визначенi як сукупнiсть грошових засобiв, що формують�
ся i використовуються для вирiшення питань мiсцевого значення.

Новому пiдходу як до визначення поняття «фiнанси», так i
термiна «фiнансовий контроль», сприяє їх пов’язанiсть з пред�
метом фiнансового права i дослiдження науковцями категорiї
«публiчнiсть». Так, А. А. Нечай3, придiляючи увагу проблемам
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правового регулювання публiчних фiнансiв вiдзначає, що пуб�
лiчнi фiнанси — це суспiльнi вiдносини, якi пов’язанi iз задово�
ленням усiх видiв публiчного iнтересу i виникають у процесi
утворення, розподiлу (перерозподiлу) i використання публiч�
них фондiв коштiв та здiйснення контролю за цим процесом, що
регулюються шляхом встановлення владних приписiв держави
або органiв мiсцевого самоврядування.

Публiчний характер має i фiнансовий контроль, органiзацiя
i здiйснення якого врегульованi нормами фiнансового права. Зв’я�
зок публiчних фiнансiв з фiнансовим контролем певною мiрою
можна прослiдкувати через з’ясування та розкриття їх суспiль�
ного призначення, тобто функцiй, якi вони виконують.

Вченi по�рiзному пiдходять до класифiкацiї функцiй фiнан�
сiв (в бiльшостi випадкiв у науковiй та навчальнiй лiтературi
пiд категорiєю «фiнанси» розумiються «публiчнi фiнанси»), в
основному видiляючи такi функцiї, як розподiльча, контрольна,
стабiлiзуюча i регулююча. Питання щодо iснування цих функ�
цiй є дискусiйним. Однi науковцi вказують на iснування зазначе�
них чотирьох функцiй1, iншi зосереджуються на перерозподiль�
чiй та контрольнiй функцiях, зазначаючи, що перерозподiльча
функцiя (вiдносини перерозподiлу вартостi продукту шляхом
створення i використання грошових фондiв) проявляється при
перерозподiлi коштiв у мiжтериторiальному, мiжгалузевому, внут�
рiшньогалузевому i внутрiшньогосподарському аспектах та сприяє
трансформацiї виробленого нацiонального доходу у використа�
ний нацiональний дохiд, а контрольна функцiя є внутрiшньою
властивiстю фiнансiв та засобом контролю за процесом перероз�
подiлу вартостi продукту шляхом утворення i використання гро�
шових фондiв цiльового призначення2. Але бiльшiсть вчених ви�
дiляють двi функцiї фiнансiв — розподiльчу i контрольну3. Саме
цi функцiї вважаються основними.
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Сутнiсть розподiльчої функцiї в тому, що фiнанси беруть
участь у розподiльчому процесi, пiд час якого здiйснюється роз�
подiл нацiонального доходу. У результатi функцiонування фi�
нансiв створюються публiчнi фонди коштiв, використовуються
фiнансовi ресурси, якi забезпечують виконання завдань i функ�
цiй держави, органiв мiсцевого самоврядування, iнших публiч�
них суб’єктiв.

З розподiльчою функцiєю тiсно пов’язана регулююча, оскiль�
ки розподiл нацiонального доходу, в якому реалiзується перша
функцiя, в подальшому передбачає його перерозподiл, що зумов�
лений необхiднiстю належного i своєчасного виконання завдань
i функцiй держави, органiв мiсцевого самоврядування, з метою
органiзацiї збалансованого i ефективного виробництва, розвит�
ку всiх його галузей, задоволення як потреб держави чи мiсце�
вого самоврядування так i населення, пiдвищення матерiального
рiвня його життя. Наприклад, через фiнансування окремих пiд�
приємств i галузей, соцiальних заходiв, встановлення чи скасу�
вання податкiв тощо держава впливає на процес вiдтворення.
До основних об’єктiв реалiзацiї регулюючої функцiї фiнансiв
вiдносяться обов’язковi платежi до бюджетiв усiх рiвнiв, iнших
публiчних фондiв коштiв. Перерозподiл передбачає, наприклад,
рух коштiв у рiзних формах, вiд одного бюджету до iншого з ме�
тою їх збалансування тощо.

Самостiйною функцiєю фiнансiв є контрольна функцiя, на iс�
нування якої вказували такi вченi, як В. П. Дьяченко1, О. М. Алек�
сандров2, Е. О. Вознесенський3, О. Ю. Грачова4, О. П. Чернявський5,
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Н. I. Хiмiчева1, М. В. Карасьова2 та iншi. Функцiя проявляється
в контролi за розподiлом мiж вiдповiдними фондами валового
внутрiшнього продукту та їх ефективним, цiльовим та законним
витрачанням3.

Завдяки контрольнiй функцiї створюються умови для здiйс�
нення фiнансового контролю за формуванням публiчних фон�
дiв коштiв, розподiлом коштiв вiдповiдно до встановлених цiлей
та їх ефективним, доцiльним, законним використанням, управ�
лiнням державним i комунальним майном. Звiдси умовою iсну�
вання такої функцiї є рух фiнансових ресурсiв, державного i ко�
мунального майна, що здiйснюється в певнiй формi i за вiдпо�
вiдних умов.

Важливу роль вiдiграє стабiлiзуюча функцiя фiнансiв, iз на�
зви якої зрозумiло, що її сутнiсть полягає в тому, щоб шляхом
запровадження певних заходiв забезпечити створення стабiль�
них умов для функцiонування економiки держави, її фiнансової
системи, iснування стiйких джерел фiнансування, накопичення
фiнансових ресурсiв, що вiдповiдно сприятиме розвитку держа�
ви та її адмiнiстративно�територiальних одиниць.

Iншої позицiї щодо функцiй фiнансiв дотримується Б. М. Са�
бантi, який взагалi не видiляє зазначенi функцiї, а вказує на iс�
нування лише двох — формування фондiв держави та викорис�
тання цих фондiв державою для виконання нею своїх функцiй4.
Свою позицiю вiн обґрунтовує наявнiстю рiзницi мiж функцiя�
ми i роллю економiчної категорiї фiнансiв, спираючись на пред�
ставника радянської фiнансової науки Е. О. Вознесенського. Але
Е. О. Вознесенський i О. М. Александров видiляють три функ�
цiї фiнансiв — формування грошових фондiв (доходiв), вико�
ристання грошових фондiв (доходiв) i контрольну функцiю5.
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Б. М. Сабантi ж висловлює заперечення проти останньої функ�
цiї фiнансiв. Вiн зазначає, що лише не усвiдомлення рiзницi мiж
роллю i функцiєю економiчної категорiї могли бути причиною
iдеї про регулюючу i контрольну функцiї фiнансiв1. Така дум�
ка Б. М. Сабантi дає пiдстави стверджувати, що Е. О. Вознесен�
ський, видiляючи контрольну функцiю фiнансiв, не розмежовує
категорiї. Але саме на таке розмежування i звертав увагу Е. О. Воз�
несенський у своїх наукових працях. Про те, що роль фiнансiв i
самi функцiї — це рiзнi поняття також говорив В. П. Дьяченко,
хоча в той же час вiн вказував на iснування розподiльчої i конт�
рольної функцiй2. Отже, хоча Б. М. Сабантi намагається довес�
ти, що контроль — це роль, а не функцiя, вiн сам собi супере�
чить. Його доводи ґрунтуються на тому, що в умовах ведення
господарства на плановiй основi контроль за виконанням пла�
нiв, що мають силу закону, стає важливою функцiєю держави, i
роль фiнансiв (саме роль, а не функцiя) у здiйсненнi державою
цiєї функцiї є великою. А це означає, що, на його думку, фiнан�
си здiйснюють контроль. Це не правильно, оскiльки вони лише
об’єктивно вiдображають хiд розподiльчого процесу i не можуть
безпосередньо здiйснювати контроль. Вiн здiйснюється вiдповiд�
ними державними органами i недержавними органiзацiями тощо.

Заперечуючи регулюючу функцiю фiнансiв, Б. М. Сабантi
зазначає, що оскiльки держава регулює економiку шляхом вста�
новлення межi цiни на товари i послуги, фiнансування рiзних
галузей, то тут велика роль фiнансiв як категорiї, але додаткова
функцiя не простежується3. Зазначенi мiркування є надумани�
ми, оскiльки автор не зовсiм розумiє змiст регулюючої функцiї,
яка пов’язана з втручанням держави через фiнанси у процес вiд�
творення.

Вiдхиляючи iснування регулюючої i контрольної функцiї фi�
нансiв, Б. М. Сабантi дає своє визначення їх функцiй. Як зазна�
чалося вище — це формування фондiв держави i використання
цих фондiв. На нашу думку, застосування такої термiнологiї, як
«формування» i «використання», є не зовсiм точним i недоцiль�
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ним. Термiн «формування» означає залучення коштiв населен�
ня, пiдприємств, установ, органiзацiй, яке може здiйснюватись
рiзними шляхами. Фактично надходження коштiв до публiчних
фондiв здiйснюється у порядку того чи iншого розподiлу дохо�
дiв i накопичень, що, в свою чергу, свiдчить про наявнiсть роз�
подiльчої функцiї, бо рух грошових ресурсiв виражає певнi роз�
подiльчi вiдносини. Термiн «використання» цих фондiв ще не
означає їх витрачання, оскiльки кошти спочатку повиннi пере�
даватися iз вiдповiдного публiчного фонду в розпорядження
пiдприємств, установ, органiзацiй, i лише потiм будуть викорис�
товуватися. Знову ж таки iснують розподiльчi вiдносини, а отже,
i вiдповiдна функцiя.

Можна зробити висновок, що Б. М. Сабантi фактично роз�
дiлив розподiльчу функцiю на двi iншi, що є недоцiльним та не
вiдображає сутностi фiнансiв, оскiльки «формування» i «вико�
ристання» — це двi тiсно пов’язанi сторони одного явища — роз�
подiльчого процесу.

Аналiз сутностi фiнансiв дозволяє зробити висновок про те,
що суспiльне призначення контрольної функцiї фiнансiв поля�
гає у створеннi економiчних умов для здiйснення державними
органами, органами мiсцевого самоврядування, iншими суб’єк�
тами контролю за формуванням публiчних фондiв коштiв, роз�
подiлом та використанням коштiв цих фондiв, ефективнiстю
управлiння державним i комунальним майном з метою забезпе�
чення публiчних потреб.

В юридичнiй i економiчнiй лiтературi iснують рiзнi думки
щодо спiввiдношення контрольної функцiї фiнансiв i фiнансо�
вого контролю.

Однi вченi стверджують, що контрольна функцiя фiнансiв
нiчого спiльного не має з фiнансовим контролем, iншi вказують
на те, що цi поняття є однаковими, деякi вважають що вони тiсно
пов’язанi мiж собою. Контрольна функцiя фiнансiв фактично є
об’єктивною основою iснування фiнансового контролю, але вона
не породжує його. Тобто сам факт iснування фiнансiв передба�
чає як наявнiсть їх контрольної функцiї, так i вiдповiдно фiнан�
сового контролю, для ефективного здiйснення i функцiонування
якого як елемента фiнансової системи, необхiднi детальна роз�
робка як теоретичних, так i методологiчних основ, постiйна орга�
нiзуюча дiяльнiсть держави, що спрямована на створення певних
контролюючих суб’єктiв, належна регламентацiя їх повноважень
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чи прав та обов’язкiв, удосконалення форм, методiв контролю,
визначення форм взаємодiї контролюючих суб’єктiв та особли�
востей координацiї фiнансового контролю як на внутрiдержав�
ному, так i на мiжнародному рiвнях. Отже, поняття «фiнансовий
контроль» i «контрольна функцiя фiнансiв» є рiзними, оскiльки
контрольна функцiя фiнансiв — це прояв суспiльного призна�
чення фiнансiв i забезпечення економiчних умов для здiйснен�
ня контролю за формуванням, розподiлом i використанням пуб�
лiчних фондiв коштiв, державного i комунального майна, а фi�
нансовий контроль — це дiяльнiсть вiдповiдних суб’єктiв, якi
практично використовують контрольний характер фiнансiв.

1.2. Ôiíàíñîâèé êîíòðîëü
ÿê ôóíêöiÿ óïðàâëiííÿ òà çàêëþ÷íà
ñòàäiÿ óïðàâëiíñüêîãî ïðîöåñó
Фiнансовий контроль тiсно пов’язаний з управлiнням.

Деякi науковцi у своїх працях визначають його як елемент управ�
лiнської дiяльностi чи частину управлiння, або як функцiю управ�
лiння.

У жовтнi 1977 р. на IХ Конгресi Мiжнародної органiзацiї ви�
щих органiв державного фiнансового контролю (INТОSАI) бу�
ла прийнята Лiмська Декларацiя керiвних принципiв контролю
(далi — Лiмська Декларацiя), в якiй узагальнено досвiд органiза�
цiї i дiяльностi державних органiв фiнансового контролю рiзних
країн. Стаття 1 Лiмської Декларацiї має назву «Мета контролю»,
в якiй зазначається, що органiзацiя контролю є обов’язковим еле�
ментом управлiння суспiльними фiнансовими коштами, оскiльки
таке управлiння тягне за собою вiдповiдальнiсть перед суспiль�
ством; пiдкреслюється, що контроль — не самоцiль, а невiд’єм�
на частина системи регулювання, метою якої є виявлення вiдхи�
лень вiд прийнятих стандартiв i порушень принципiв законностi,
ефективностi й економiї використання матерiальних ресурсiв на
найбiльш раннiй стадiї для того, щоб мати можливiсть вжити ко�
ригуючих заходiв, а в окремих випадках — притягнути до вiдпо�
вiдальностi, отримати компенсацiю за заподiяну державi шкоду
або здiйснити заходи для запобiгання таким порушенням або їх
скорочення у майбутньому. Таке тлумачення контролю в мiж�
народних документах пiдкреслює його зв’язок з управлiнням.

Важливе значення для вивчення фiнансового контролю як
функцiї управлiння мають працi вiдомих вчених у сферi управ�
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лiння. Особливу увагу слiд звернути на науковi працi О. Ф. Ан�
дрiйко, яка дослiджує проблеми державного контролю у сферi
виконавчої влади та вiдзначає, що фiнансовий контроль посiдає
важливе мiсце у сферi державного управлiння, поширюється на
всi його галузi. В. М. Гаращук у своїй монографiї «Контроль та
нагляд в державному управлiннi» досить вдало висвiтлює про�
блеми контролю i нагляду в державному управлiннi. Розгляда�
ючи державний фiнансовий контроль як функцiю соцiально�
го управлiння, О. Ю. Грачова вказує на об’єктивний характер
управлiння, його сутнiсть, що зводиться до управлiнського впли�
ву, на iснування прямих i зворотних зв’язкiв в управлiннi, видi�
ляє найбiльш суттєвi сторони соцiального управлiння; своєрiдно
визначає стадiї процесу соцiального управлiння; вказує на такi
функцiї соцiального управлiння, як планування, регулювання,
керування, органiзацiю, координацiю i контроль, та його методи.

Термiн «управлiння» походить вiд латинського слова «адмi�
нiстрацiя» i у перекладi означає дiяльнiсть з керiвництва будь�
чим. У словниках управлiння визначається як функцiя органiзо�
ваних систем рiзної природи, що забезпечує збереження їх струк�
тури, пiдтримку певного стану або переведення в iнший стан
вiдповiдно до об’єктивних закономiрностей iснування даної си�
стеми, реалiзацiї програми або свiдомо поставленої мети.

Вченi по�рiзному тлумачать поняття «управлiння»: органi�
зацiя i реалiзацiя цiлеспрямованих впливiв1; процес створення
цiлеспрямованої взаємодiї суб’єкта i об’єкта управлiння заради
досягнення результату, що має соцiальне значення2.

Незважаючи на рiзне тлумачення термiна «управлiння» воно
має об’єктивний характер i є цiлiсною системою, що складаєть�
ся з певних елементiв — суб’єкта та об’єкта, мiж якими здiйсню�
ється обмiн iнформацiєю. Управлiння як дiяльнiсть характери�
зується певними функцiями та як процес складається з вiдпо�
вiдних взаємопов’язаних стадiй управлiння.

У теорiї управлiння не iснує єдиного погляду вчених на ви�
значення понять «функцiя управлiння», «стадiї процесу управ�
лiння». Iнодi функцiї управлiння ототожнюються з його стадiя�
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ми. Так, однi вченi вважають, що функцiї управлiння — це опера�
цiї, дiї суб’єкта управлiння, якi вiдповiднi стадiям управлiнського
циклу, що послiдовно змiнюються1, iншi дотримуються позицiї,
що функцiї управлiння — це типовi i загальнi види дiяльностi з
управлiння2, або конкретний вид управлiнської дiяльностi, який
здiйснюється спецiальними прийомами i способами, а також вiд�
повiдна органiзацiя робiт3. Можна зустрiти i тлумачення функ�
цiй управлiння як об’єктивно необхiднi форми4. З таким погля�
дом також важко погодитися, оскiльки форми впливу процесу
управлiння i функцiї управлiння — рiзнi поняття, бо «функцiя
управлiння набуває вiдповiдної форми лише у процесi своєї прак�
тичної реалiзацiї за наявностi вiдповiдного методу реалiзацiї»5.
Отже, враховуючи позицiї вчених, функцiї управлiння можна
визначити як види дiяльностi суб’єкта управлiння, що спрямо�
ванi на реалiзацiю мети i завдань управлiння.

Така неоднозначнiсть у розумiннi основних понять вплинула
на те, що в теорiї управлiння i до сьогоднi не вироблено єдиної
позицiї щодо класифiкацiйних критерiїв та видiв функцiй управ�
лiння.

Вченi видiляють рiзнi види функцiй, звертаючи увагу на
їх особливостi6. При деякiй рiзноманiтностi, що наявна при ви�
значеннi видiв функцiй, iснує єдина думка з приводу iснування
контрольної функцiї, що свiдчить про її важливе значення.

Так, В. Г. Афанасьєв до функцiй управлiння вiдносить: ви�
роблення i прийняття управлiнського рiшення, органiзацiю, ре�
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гулювання, коригування, облiк i контроль1. Автор ототожнює
функцiї управлiння i стадiї управлiнського процесу, що не зовсiм
правильно, оскiльки функцiї управлiння вiдрiзняються вiд окре�
мих стадiй, а отже, як зазначалося, вони мають право на само�
стiйне iснування. Кожна функцiя управлiння характеризується
особливим змiстом, специфiчними методами здiйснення, вира�
жає певний конкретний вид управлiнської дiяльностi. Всi функ�
цiї тiсно пов’язанi мiж собою, тому важко визначити їх межi.

Узагальнюючи погляди вчених, що дослiджували функцiї
управлiння, можна зробити висновок про наявнiсть таких функ�
цiй управлiння як планування, прогнозування, регулювання, ке�
рування, органiзацiя, координацiя, контроль, розгляд яких на�
дасть можливiсть з’ясувати i сутнiсть контролю як допомiжної
й окремої функцiї управлiння та як заключної стадiї управлiн�
ського процесу.

Контроль як допомiжна функцiя управлiння пронизує всi iн�
шi функцiї i спрямований на виявлення недолiкiв при їх здiйс�
неннi та запобiгання порушенням у майбутньому тощо.

Здiйснення будь�якого управлiнського впливу суб’єкта на
об’єкт має належним чином плануватися, бо вiд цього залежить
досягнення кiнцевої мети управлiння. Отже функцiя планування
покликана забезпечити чiткiсть в управлiнськiй роботi та узго�
дженiсть у дiяльностi всiх елементiв управлiнської системи, є пе�
редумовою iснування наступних функцiй, створює основу для
майбутнiх дiй, спрямовує їх та вiдповiдно передбачає визначення
мети, завдань та шляхiв i засобiв їх реалiзацiї. Планувати необ�
хiдно лише реальнi заходи, тобто такi, що можуть бути здiйсне�
нi на основi достовiрних даних. Як зазначалося, контроль про�
низує всi функцiї управлiння, в тому числi супроводжує i про�
цес планування, визначає його ефективнiсть, обґрунтованiсть i
правильнiсть. Створення вiдповiдних планiв є початковою ба�
зою не лише планування, а й контролю, що в подальшому оцi�
нює результати виконання планiв. Наприклад, на етапi плану�
вання майбутнього фiнансового плану держави, тобто плану фор�
мування та використання фiнансових ресурсiв — Державного
бюджету України, Рахункова палата надiлена повноваження�
ми проводити експертизу його проекту. Тобто у даному випад�
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ку пiд час виконання функцiї планування наявна функцiя конт�
ролю.

Можна погодитися з Д. М. Бахрахом, який стверджував, що
«управляти — значить, перш за все, передбачати», тому управ�
лiння складними соцiальними системами неможливе без про�
гнозiв1. Функцiя прогнозування бiльшiстю науковцiв не видi�
ляється як окрема функцiї управлiння, оскiльки вважається, що
вона є складовою планування. На наш погляд, вона має право на
iснування. Здiйснюючи функцiю прогнозування, суб’єкт управ�
лiння заздалегiдь передбачає, оцiнює можливостi i наслiдки своїх
управлiнських дiй. Наприклад, Мiнiстерство фiнансiв Украї�
ни здiйснює функцiю прогнозування, бо прогнозує на поточний
перiод i на перспективу податковi надходження до бюджету,
справляння яких у подальшому буде контролюватися. Функцiя
прогнозування звернена в майбутнє, бо саме iз прогнозiв, якi
передують плану й охоплюють навiть тi явища, якi можуть бути
i незапланованi в подальшому, можна дiзнатися, як буде функ�
цiонувати чи розвиватися даний об’єкт управлiння. Прогноз мо�
же i повинен постiйно коригуватися, оскiльки об’єкт управлiн�
ня змiнює свiй стан, а отже, змiнюється управлiнський вплив.
Функцiя прогнозування завершується отриманням iнформацiї,
яка не є достовiрною, але наближається до неї, тобто є iмовiр�
ною. I чим точнiшими будуть прогнознi показники, тим реаль�
нiшою буде iнформацiя, що покладена в основу планування. На�
рештi, коли функцiя планування взаємодiє з функцiєю контро�
лю, то функцiя прогнозування з нею фактично не пересiкається,
оскiльки неможливо перевiрити, а тим бiльше виявити в майбут�
ньому порушення прогнозiв, якi самi по собi, як зазначалося,
мають iмовiрний характер.

Наступною функцiєю управлiння є регулювання, i, як спра�
ведливо зазначав В. Г. Афанасьєв, призначення її в тому, щоб
зберегти, пiдтримати i удосконалити стан впорядкованостi, ор�
ганiзацiї систем, що управляє i що управляється, а також кому�
нiкацiй мiж ними2. Приймаючи вiдповiдне управлiнське рiшен�
ня, суб’єкт управлiння не в змозi передбачити всi обставини, якi
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можуть вплинути на його виконання, а це означає, що необхiд�
но виявляти недолiки, вживати додаткових заходiв, коригувати
це рiшення. Саме тут основну роль i вiдiграє функцiя регулю�
вання, або iнакше коригування, що спрямована на пiдтримання
рiвноваги в управлiнськiй системi. Безпосередньо, пiд час iсну�
вання функцiї регулювання, контрольна функцiя не здiйснюєть�
ся, але якщо проводилося регулювання, то, здiйснюючи конт�
рольну функцiю, вiдповiднi суб’єкти будуть брати за основу
не запланованi показники, а тi, якi скоригованi, тобто фактичнi.
Отже, можна стверджувати, що контрольна функцiя також по�
в’язана з функцiєю регулювання, вiд належного здiйснення якої
залежить реальнiсть показникiв контролю. Так, Мiнiстерство
фiнансiв України регулює фiнансовi взаємовiдносини мiж дер�
жавним бюджетом та державними цiльовими фондами, а з ме�
тою збалансованостi i забезпечення стабiльностi пенсiйної систе�
ми надiлене повноваженнями коригувати показники її фiнансо�
вої бази.

Керування як особлива функцiя, спрямована на вдоскона�
лення дiй, явищ i виражається у формi рекомендацiй, проведен�
нi нарад, бесiд, зборiв, iнструктажiв тощо. Керування передба�
чає i одночасне здiйснення вiдповiдних контрольних дiй з метою
забезпечення належного функцiонування об’єкта. Функцiю ке�
рування здiйснюють рiзнi органи, що надiленi контрольними пов�
новаженнями.

Важливе значення в дiяльностi органiв управлiння займає
функцiя органiзацiї, пiд якою розумiють «такий вид управлiн�
ських дiй, який пов’язаний з формуванням системи, що управ�
ляє, i системи, яка управляється»1. Тобто для впорядкування
системи, створення умов для належного її функцiонування, пе�
редбачається створення чи реорганiзацiя вiдповiдних органiв
управлiння, визначається їх структура, правовий статус тощо.
Вiд належного здiйснення цiєї функцiї залежить в подальшому
i виконання контрольної функцiї, оскiльки вiд створення у си�
стемах вiдповiдних контролюючих структур, наприклад тих, що
здiйснюють внутрiшнiй фiнансовий контроль, та певних меха�
нiзмiв контролю залежить i здiйснення самого контролю.

Координацiя як функцiя управлiння означає узгодження, впо�
рядкування дiяльностi. Вона iснує у випадку наявностi у системi
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рiзних пiдсистем, якi виконують спiльне завдання, та забезпечує
узгодженiсть дiй керiвникiв не лише всерединi одного суб’єкта,
а й в iнших. Таку функцiю може здiйснювати окремо створений
для цього суб’єкт щодо iнших, якi намагаються реалiзувати спiль�
ну мету. Вiд належно здiйсненої координацiї залежить досягнен�
ня поставленої цiлi. Так, Головне контрольно�ревiзiйне управ�
лiння координує контрольно�ревiзiйну роботу у мiнiстерствах,
iнших центральних органах виконавчої влади, їх територiальних
органах, а також здiйснює контроль за станом цiєї роботи; Мiнi�
стерство фiнансiв України координує у межах своїх повноважень
дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади, пов’язану iз
забезпеченням своєчасного i повного надходження податкiв, збо�
рiв (обов’язкових платежiв) до державного та мiсцевих бюджетiв.

Контроль охоплює всi сторони дiяльностi об’єкта, процес пла�
нування, координацiї, керування тощо, являючи собою постiй�
ний нагляд за впорядкованiстю системи, що управляється, за
її станом. Тобто контрольна функцiя тiсно пов’язана з iншими
функцiями. У даному випадку вона буде допомiжною, бо спри�
яє кращому здiйсненню зазначених функцiй управлiння, є засо�
бом перевiрки забезпечення виконання iнших функцiй, фактич�
но є їх частиною, але при цьому не втрачає свого самостiйного
призначення.

Отже, контроль є i самостiйною функцiєю управлiння, що пе�
редбачає перевiрку ефективностi виконання управлiнського рi�
шення, з метою виявлення i усунення вiдхилень, недолiкiв, їх
причин, за необхiдностi вжиття заходiв впливу та запобiгання
вчиненню порушень у майбутньому. Тому можна стверджувати,
що там, де є управлiння, там є i контроль, який, з однiєї сторони,
є допомiжною функцiєю управлiння, що сприяє повнiй реалiза�
цiї iнших його функцiй, а з iншої — вважається основною, само�
стiйною функцiєю управлiння, маючи характернi особливостi i
вiдрiзняючись вiд iнших функцiй за змiстом.

Крiм функцiй, управлiння характеризується наявнiстю пев�
них стадiй, що постiйно повторюються, оскiльки воно є безпе�
рервним процесом, пiд час якого здiйснюється управлiнський
вплив на об’єкт управлiння. Визначення стадiй управлiнського
процесу сприятиме формулюванню стадiй процесу фiнансового
контролю.

Справедливо зауважував В. Г. Афанасьєв, що взагалi iснує
безлiч одиничних циклiв управлiння, якi розрiзняються мiж со�
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бою за просторовими рамками, тривалiстю в часi, завданнями,
якi ставляться, засобами та шляхами їх досягнення тощо1.

У лiтературi є рiзнi думки вчених про кiлькiсть та послiдов�
нiсть етапiв, або iнакше стадiй, що свiдчить про те, що процес
управлiння є складним та багатоаспектним явищем.

Деякi автори, як зазначав В. С. Основiн, вважають, що управ�
лiнський цикл складається iз чотирьох стадiй: оцiнка, рiшен�
ня, здiйснення i контроль, iншi включають в управлiнський цикл
п’ять стадiй: планування, органiзацiя, координацiя, активiзацiя
i контроль2. З першим твердженням учених можна погодитися,
але слiд зазначити, що контроль може здiйснюватися на рiзних
етапах управлiнської дiяльностi. Так, якщо взяти запропонова�
ну стадiю оцiнки, то тут iснує контроль, оскiльки вiн є однiєю iз
форм збору iнформацiї i допомагає оцiнити ту чи iншу ситуацiю
на предмет її законностi, доцiльностi тощо. Наступна стадiя —
рiшення — також не може обiйтися без контролю, бо пiд час
прийняття проект рiшення перевiряється, а потiм здiйснюється
контроль за його виконанням. У даному випадку контроль — це
не стадiя циклу, а функцiя управлiння. Хоча одночасно конт�
роль може бути i заключною стадiєю управлiнського процесу.
Другий подiл також неможливо пiдтримати, оскiльки це не ста�
дiї, а напрями дiяльностi суб’єктiв управлiння, якi наявнi в будь�
якому процесi управлiння, i їх краще назвати функцiями управ�
лiння.

Окремi вченi, як вiдзначає В. С. Основiн, у змiст управлiн�
ського циклу включають три основнi елементи: формулювання
конкретної цiлi, вироблення програми, реалiзацiя якої може за�
безпечити досягнення поставленої цiлi, проведення практичної
дiяльностi за допомогою розроблених засобiв для досягнення
мети i контроль за їх ходом. Iншi видiляють такi стадiї, як збiр i
аналiз iнформацiї, визначення мети, постановка завдань, прий�
няття рiшення, виконання, контроль, коригування3 або збiр iн�
формацiї, її оцiнка, постановка проблеми, пiдготовка проекту
рiшення, прийняття рiшення, органiзацiя, поточний контроль,
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регулювання, перевiрка виконання, оцiнка результатiв1. Таке ви�
значення стадiй, є занадто деталiзованим.

На думку О. А. Годунова, процес управлiння складається з
трьох етапiв: прийняття рiшення, органiзацiя роботи щодо ви�
рiшення поставлених завдань i контроль за ходом виконання
вказаних завдань2. I. П. Устинова видiляє чотири стадiї процесу
управлiння: управлiнське виконання, контроль та перевiрка ви�
конання, оцiнка результатiв3, а О. Ю. Грачова вказує на iсну�
вання трьох стадiй: прийняття управлiнського рiшення, його ви�
конання та перевiрка виконання4.

Наявнiсть рiзноманiтних поглядiв учених щодо стадiй про�
цесу управлiння ще раз пiдтверджує висловлену думку про те,
що всi стадiї мiж собою тiсно взаємопов’язанi, випливають одна з
iншої, тому встановити чiткi межi мiж ними дуже важко. Доцiль�
но видiлити такi стадiї процесу управлiння, як: пiдготовка i прий�
няття управлiнського рiшення, його виконання, перевiрка його
виконання. Як видно, кожна стадiя пов’язана iз поняттям «рi�
шення», що може виражатися у будь�якiй формi, яку дозволено
використовувати тому чи iншому суб’єкту управлiння.

Першою i найбiльш важливою стадiєю процесу управлiння є
пiдготовка i прийняття управлiнського рiшення. Вiд чiтко оформ�
леного, логiчно правильно побудованого, реального рiшення за�
лежить i належна його реалiзацiя i в той же час здiйснення пе�
ревiрки виконання.

Пiд час пiдготовки управлiнського рiшення проходить збiр
i аналiз усiєї iнформацiї, що дає уявлення про проблему, яку
необхiдно вирiшити шляхом його прийняття, оскiльки таке рi�
шення є дiєвим лише тодi, коли повною мiрою вiдображає зако�
номiрнiсть iснуючих процесiв суспiльного життя, об’єктивне,
перевiрене практикою. Пiд iнформацiєю, яка є необхiдною для
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прийняття управлiнського рiшення, необхiдно розумiти вiдомос�
тi, якi суб’єкт управлiння застосовує для управлiнського впли�
ву на об’єкт, тобто на вiдповiдну систему, з метою її регулювання
та розвитку. У свою чергу, ця iнформацiя, повинна бути своєчас�
ною. А це означає, що не слiд проводити збiр i аналiз iнформацiї
iз запiзненням, оскiльки може вiдпасти проблема, яка потребує
вирiшення i, вiдповiдно, прийняття рiшення, а також не потрiб�
но допускати передчасного її збору, бо ще не створилися умови
для змiни обставин, тобто для прийняття необхiдного управлiн�
ського рiшення. Крiм цього, iнформацiя, що використовується,
має бути достовiрною, доступною для сприйняття, однозначною,
iнакше неможливо прийняти правильне рiшення. Наприклад,
перед пiдготовкою плану проведення аудиту органи державної
контрольно�ревiзiйної служби здiйснюють збiр iнформацiї про
правове забезпечення фiнансово�господарської дiяльностi суб’єк�
та господарювання, систему управлiння, зокрема органiзацiю
внутрiшнього контролю, та досягнення суб’єктом господарю�
вання визначених цiлей i завдань або набуття кращого досвi�
ду дiяльностi iнших суб’єктiв господарювання. Пiсля збору iн�
формацiя пiдлягає аналiзу, який, у свою чергу, дає можливiсть
вiддiлити корисну iнформацiю вiд непотрiбної, усунути недо�
статнiсть iнформацiї, перевiрити її достовiрнiсть, встановити
перiодичнiсть її формування тощо. Так, органи державної конт�
рольно�ревiзiйної служби аналiзують: нормативно�правовi акти,
установчi, розпорядчi та iншi документи суб’єкта господарю�
вання; розпорядчi документи органу управлiння суб’єкта госпо�
дарювання; фiнансову i статистичну звiтнiсть суб’єкта господа�
рювання та у разi потреби iнших суб’єктiв господарювання, одно�
типних за певними характеристиками їх дiяльностi; матерiали
попереднiх контрольних заходiв. Проаналiзована iнформацiя дає
можливiсть передбачити цiль, яка буде поставлена в управлiн�
ських рiшеннях, виробити комплекс завдань i скоригувати дiї
суб’єкта управлiння. Iнодi, ще до збору й аналiзу iнформацiї мож�
на передбачити основний змiст рiшення та його цiль (для цього
й iснує функцiя прогнозування) — це свiдчить про iнформова�
нiсть суб’єкта стосовно об’єкта. У даному випадку iнформацiя,
що збиратиметься, сприятиме бiльш точному, повному й обґрун�
тованому визначенню змiсту рiшення.

Коли у суб’єкта управлiння склалося повне уявлення про
проблему, що потребує вирiшення, вiн починає розробляти рiз�
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номанiтнi варiанти рiшень, яких може бути безлiч. Деякi вченi
вважають, що чим бiльше розроблено варiантiв рiшень, тим кра�
щий результат досягається при його прийняттi1, оскiльки серед
них є найбiльш досконалий. З такою позицiєю важко погодити�
ся, бо не вiд кiлькостi варiантiв залежить у подальшому якiсть
управлiнського рiшення i, звичайно, управлiнського впливу, який
здiйснюватиметься на його пiдставi, а вiд досконалостi, чiткої роз�
робки кожного варiанта. Хоча варiанти рiшень рiзноманiтнi, але,
як правило, вони завжди пiдпорядковуються загальнiй цiлi —
пiдтримцi та впорядкуванню об’єкта, що управляється, або його
розвитку. Серед багатьох варiантiв рiшень вибирається найбiльш
досконалий, корисний i цiнний, що враховує особливостi об’єк�
та управлiння та цiль, яку ставить перед собою суб’єкт управ�
лiння.

Проблема визначення способiв досягнення поставленої ме�
ти також займає суттєве мiсце. Способи повиннi бути, у першу
чергу, законними i такими, що можуть використовуватися саме
в даний час для реалiзацiї вiдповiдної цiлi, зазначеної в управ�
лiнському рiшеннi, — це сприятиме своєчасному його виконан�
ню i не порушуватиме права об’єктiв управлiння. У законодав�
ствi зазначено, наприклад, що, здiйснюючи аудит виконання
бюджету, аудитори вибирають та застосовують прийоми i про�
цедури, якi вiдповiдають конкретним обставинам. Цi прийоми
та процедури повиннi давати можливiсть отримувати достат�
нi, дiйснi та необхiднi докази, якi вмотивовано пiдкрiплюють
або спростовують їхнi точки зору та висновки. Важливе значен�
ня мають i термiни виконання рiшення, невизначення яких мо�
же призвести до його невиконання та завдати значної шкоди,
або до виконання, коли уже вiдпала така необхiднiсть, i, зви�
чайно, це ускладнить процес перевiрки (контролю) виконання
рiшення.

Особливу роль у виконаннi рiшення вiдiграють особи, що
його виконуватимуть. Саме вiд чiткого визначення виконавцiв
пiд час прийняття рiшення в подальшому залежить i його реалiза�
цiя. Особа, яка буде виконувати рiшення, повинна вмiти реально
оцiнити ситуацiю, бути фахiвцем у даному напрямку. Так, при
формуваннi ревiзiйної групи, що проводитиме контрольнi дiї,
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враховується квалiфiкацiя ревiзорiв, яка може забезпечити ви�
конання програми перевiрки.

Пiд час прийняття управлiнського рiшення необхiдно вста�
новити форми (способи) звiтностi про його виконання, оскiльки
суб’єкт управлiння повинен мати повну, конкретну, достовiрну,
зворотну iнформацiю про об’єкт управлiння. Отримуючи таку
зворотну iнформацiю, вiн може визначити слабкi й сильнi мiсця
рiшення, необхiднiсть прийняття додаткового рiшення, iншi спо�
соби та методи його виконання тощо.

Рiшення повинне бути конкретним, чiтким, ясним, лаконiч�
ним, оскiльки його виконання залежить вiд того, як його зрозу�
мiли1. Приймаючи рiшення, необхiдно звернути увагу на його
узгодженiсть з iншими актами управлiння, з нормативними ак�
тами2. Якщо прийняте рiшення буде суперечити встановленим
нормам права, то воно буде незаконним, а отже, об’єкт управлiн�
ня має право не виконувати його.

Враховуючи викладене, необхiдно зазначити, що перша ста�
дiя процесу управлiння фактично складається з двох етапiв —
це пiдготовка управлiнського рiшення, вiд належного здiйснен�
ня якої залежить як його виконання, так i здiйснення контролю
за виконанням, а також прийняття рiшення. Слiд вiдзначити,
що приймати рiшення, якi мають управлiнський вплив, можуть
вiдповiднi органи чи особи в межах наданих їм прав.

У процесi пiдготовки i прийняття управлiнського рiшення
наявна функцiя контролю. На цьому етапi, до того як буде офi�
цiйно прийнято управлiнське рiшення, контролю пiдлягає його
проект. Тут контроль запобiгає можливим помилкам у рiшеннi i
невiдповiдностi його встановленим правилам, що в подальшо�
му сприяє його ефективному виконанню. Якщо буде виявлено,
що проект рiшення є передчасним або недостатньо розробленим,
то воно не приймається, а готується новий проект, бiльш доско�
налий. Наприклад, у сферi фiнансової дiяльностi функцiю конт�
ролю до прийняття управлiнського рiшення здiйснює Рахунко�
ва палата, яка проводить експертизу документiв, що стосують�
ся питань Державного бюджету i фiнансiв України. Наявнiсть

Загальна характеристика фiнансового контролю i аудиту 31

1 Бахрах Д. Н. Основные понятия теории социального управления: Учеб.
пособие по спецкурсу. — Пермь: Пермский ун�т, 1978. — С. 90; Тихомиров Ю. А.
Управленческое решение. — М.: Наука, 1972. — С. 128.

2 Тихомиров Ю. А. Управленческое решение. — М.: Наука, 1972. — С. 90.



функцiї контролю на цiй стадiї управлiння випливає iз ролi конт�
ролю як джерела iнформацiї, використання якої дозволяє зроби�
ти висновок про змiст i цiннiсть управлiнської роботи. Виявля�
ючи недолiки проекту управлiнського рiшення, контроль надає
iнформацiю для його коригування до моменту прийняття. Якщо
цiллю управлiнського рiшення є створення нового, покращен�
ня чогось, то, звичайно, систематична перевiрка на шляху його
прийняття є необхiдною умовою для впровадження рiшення.
Але в такому контролi є не лише позитивний, а й негативний мо�
мент. Так, здiйснення контролю на етапi пiдготовки i прийняття
управлiнського рiшення може затягувати процедуру його прий�
няття, бо контроль створює додаткову ланку i збiльшує час про�
ходження рiшення. А це у подальшому може негативно вiдбити�
ся на функцiонуваннi об’єкта, що управляється. У даному випад�
ку ще не було вчинено порушень, а отже, не можна застосовувати
i стягнення, бо тут контроль вiдiграє попереджувальну роль. Але
бувають випадки, коли рiшення потрiбно прийняти термiново,
тому якщо виникає потреба здiйснювати контроль на цiй стадiї,
то вiн повинен бути оперативним, тобто контрольнi дiї повиннi
проводитися швидко.

Пiсля прийняття рiшення воно доводиться до вiдповiдних
об’єктiв управлiння i має мiсце така стадiя процесу управлiння,
як виконання управлiнського рiшення. Цi двi стадiї тiсно пов’я�
занi мiж собою, доповнюють одна одну. Водночас виконання
управлiнського рiшення є основною стадiєю управлiнського про�
цесу, оскiльки рiшення i приймається для того, щоб бути реалi�
зованим.

О. Ю. Грачова1 у процесi виконання управлiнського рiшен�
ня видiляє два етапи: органiзацiю i реалiзацiю. У данiй стадiї
процесу управлiння беруть участь як суб’єкт управлiння, так i
об’єкт управлiння. Для успiшної реалiзацiї рiшення необхiдно
вчинити певнi дiї з метою органiзацiї його виконання. Зокрема,
необхiдно розробити план дiй, визначити послiдовнiсть їх здiй�
снення. Якщо виконавцiв декiлька, то слiд розподiлити обов’яз�
ки мiж ними, скоординувати їх дiї для досягнення єдиної цiлi.
Одним iз головних завдань суб’єктiв управлiння є органiзацiя
виконання управлiнського рiшення. Органiзовуючи таке вико�
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нання, суб’єкт повинен надавати всiляку допомогу об’єкту управ�
лiння, проводити рiзноманiтнi консультацiї, наради, збори тощо.
Важливе значення має матерiально�технiчне забезпечення вико�
нання управлiнських рiшень. Обґрунтоване i своєчасне фiнан�
сування сприятиме належному виконанню рiшень1.

Одним iз принципiв органiзацiї процесу управлiння є прин�
цип адресностi, що передбачає чiтке визначення осiб, якi мають
виконувати рiшення, їх квалiфiкацiї та можливостi виконувати
поставленi завдання.

Правильно зазначав В. Г. Афанасьєв, що сутнiсть стадiї ор�
ганiзацiї виконання в тому, щоб виконати рiшення органiзацiй�
но, створити мережу органiзацiйних вiдносин, що забезпечують,
перш за все, цiлiснiсть керуючої системи, органiзацiйне, най�
бiльш ефективне взаємовiдношення її компонентiв, доцiльнi вiд�
носини координацiї i субординацiї мiж ними2.

Крiм органiзацiйного забезпечення виконання управлiнсько�
го рiшення, його слiд реалiзувати практично. Коли органiзацiя
виконання управлiнського рiшення є одним iз головних завдань
суб’єкта управлiння, то реалiзацiя прийнятого рiшення є завдан�
ням не лише суб’єкта, але й об’єкта, бо останнiй забезпечує прак�
тичну реалiзацiю тих приписiв, що мiстяться у рiшеннi.

Об’єкт управлiння може реалiзувати управлiнське рiшення
у формi виконання, яке передбачає вчинення саме ним практи�
чних дiй, якi зазначенi у даному рiшеннi, або у формi застосу�
вання, що передбачає його реалiзацiю шляхом прийняття на його
основi iншого обґрунтованого управлiнського рiшення для об’єк�
та управлiння, який, вiдповiдно, буде вчиняти практичнi дiї3. Чим
складнiша система управлiння, тим складнiше виконати управ�
лiнське рiшення i, звичайно, здiйснити контроль за його вико�
нанням. Фактично, в якiй формi не реалiзовувалося б рiшен�
ня, воно уповноважує об’єкт управлiння на вчинення вiдповiд�
них дiй: чи то практичних — це означає, що рiшення виконане i
суб’єкт управлiння в даному випадку отримає зворотну iнфор�
мацiю про його виконання i може здiйснити перевiрку виконан�
ня управлiнського рiшення, чи то шляхом прийняття iншого
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управлiнського рiшення, що базується на ньому для iншого об’єк�
та управлiння, нижчого рiвня.

Важливе значення в управлiнськiй дiяльностi має остання
стадiя управлiння — перевiрка виконання управлiнського рiшен�
ня — це нагляд за функцiонуванням керованої системи, за хо�
дом виконання управлiнських рiшень. Вона виражається у функ�
цiї контролю, завдяки якому виявляються результати управлiн�
ського впливу, можливi вiдхилення вiд встановлених дiй. Навiть
у словниках вiдзначається, що контроль — це перевiрка, тобто
ототожнюються поняття «контроль» i «перевiрка». Контроль є
необхiдною умовою i основним фактором забезпечення ефектив�
ностi управлiння. У даному випадку основною метою контролю
є з’ясування, чи всi можливi засоби i способи були використанi
для виконання управлiнського рiшення, чи всi умови створенi
для його реалiзацiї, чи є помилки i недолiки у функцiонуваннi
системи, i якi їх причини. Звичайно, це вiдбувається шляхом
отримання зворотної iнформацiї про стан об’єкта управлiння.
Так, вiдповiдно до чинного законодавства про заходи реагуван�
ня на отриманi постанови i висновки колегiї Рахункової палати
вона повiдомляється негайно. В необхiдних випадках Рахунко�
ва палата може надавати консультацiї та роз’яснення з питань
застосування норм чинного законодавства України щодо об’єк�
тiв, на яких проводився контроль.

Пiд час першої та другої стадiї управлiнського процесу зав�
жди є елементи внутрiшнього зворотного зв’язку, оскiльки без
iнформацiйних сигналiв про хiд пiдготовки, прийняття управ�
лiнського рiшення неможливо переходити вiд одного етапу до
iншого. У той же час наступає такий момент, коли зворотний
зв’язок складає не частину змiсту управлiнського процесу, а весь
його змiст, i контроль стає не допомiжною, а основною функ�
цiєю, перетворюючись на заключну стадiю управлiнського про�
цесу. Тут контроль можна розглядати як одну iз форм зворот�
ного зв’язку, який полягає у спостереженнi, вивченнi, перевiрцi
фактiв, виявленнi причин порушень i можливих наслiдкiв. Зав�
дяки контролю, з врахуванням науково встановлених критерiїв,
можна дати оцiнку результативностi управлiнських дiй i пiдго�
тувати матерiали для прийняття вiдповiдного рiшення, вжиття
необхiдних заходiв. Жодної мети неможливо досягти, якщо по�
стiйно не слiдкувати за тим, наскiльки зроблене вiдповiдає по�
ставленим завданням.
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Незалежно вiд того, який метод управлiння використовуєть�
ся для здiйснення завдань i функцiй, що стояли перед суб’єкта�
ми управлiння i мiстилися в управлiнському рiшеннi, об’єктивно
необхiдним є контроль, сутнiсть якого можна звести до перевiр�
ки виконання об’єктом управлiння зазначених приписiв. Вiдпо�
вiдно, як пiдкреслювалося вище, контроль є самостiйною стадiєю
управлiння i проводиться пiсля виконання рiшення. На вiдмi�
ну вiд контролю, який здiйснювався на iнших стадiях управлiн�
ського процесу, контроль як заключна його стадiя має певнi пе�
реваги, зокрема у даному випадку контроль не затягує процеду�
ру прийняття рiшення, тобто не є перешкодою управлiнського
впливу, бо тут рiшення вже виконане. Пiсля здiйснення контроль�
них дiй у суб’єкта управлiння складається повне уявлення про
об’єкт управлiння, про недолiки виконання рiшення, про вчине�
нi порушення. Контроль у даному випадку вiдiграє не лише за�
побiжну роль, тобто є не лише засобом запобiгання правопору�
шенням, а й виконує правозастосовну функцiю, бо проводиться
пiсля перевiрки виконання управлiнського рiшення, пiсля вчи�
нення вiдповiдних дiй, якi мають ознаки правопорушення, а от�
же суб’єкт управлiння може застосувати вiдповiднi санкцiї до
об’єкта управлiння. Але цьому контролю властивi i певнi не�
гативнi риси, бо часто вiн проводиться пiзно, що не дає змогу
своєчасно виявити i усунути недолiки, i вiн стає лише засобом
запобiгання новим порушенням.

Контроль як заключна стадiя процесу управлiння складаєть�
ся з певних етапiв (процедур). Такi етапи видiляє О. В. Шорiна1.
Перший етап — констатацiя: встановлюється фактичний стан
справ, аналiзуються отриманi результати. Далi — порiвняння:
зiставляються отриманi результати iз запланованими. Водночас,
порiвнюють фактичний спосiб виконання зi способом, що вка�
заний в управлiнському рiшеннi. Порiвнюється все, що є з тим,
що має бути. Пiд час аналiзу об’єктивно аналiзуються i оцiню�
ються допущенi вiдхилення. Потiм розробляються заходи щодо
лiквiдацiї цих вiдхилень та застосовуються вiдповiднi санкцiї до
осiб, якi виннi у порушеннях. У даному випадку контроль сто�
сується кожного конкретно прийнятого рiшення i тому його на�
зивають заключною стадiєю управлiнського процесу. Завершив�
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ши даний управлiнський цикл, контрольна дiяльнiсть створює
перспективу для нового, а це означає, що саме контроль висту�
пає ланкою, що зв’язує мiж собою управлiнськi цикли.

Отже, контроль iснує на всiх стадiях управлiння, займаючи
особливе мiсце в такому процесi. Якщо контроль не пов’язаний з
конкретним рiшенням, вiн виступає як функцiя управлiння, що
дозволяє не лише виявити, але й запобiгти помилкам i недолiкам у
роботi суб’єктiв та об’єктiв управлiння. Коли контроль пов’язаний
з конкретним рiшенням i здiйснюється перевiрка його виконан�
ня, то вiн виступає як заключна стадiя управлiнського процесу.

1.3. Ïîíÿòòÿ ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ,
éîãî îá’ºêòè, ïðåäìåò, ñóá’ºêòè
Особливою категорiєю фiнансового права, яка набуває

актуальностi, є публiчнiсть. Оскiльки при визначеннi фiнансо�
вого права як галузi права ми переходимо до поняття «публiчнi
фiнанси», то фiнансовий контроль, який є її iнститутом, також
має публiчний характер, отже можна говорити про нове поняття
«публiчний фiнансовий контроль». Такий термiн не використо�
вується у навчальнiй та науковiй лiтературi. У нiй розглядається
поняття «фiнансовий контроль», яке визначається по�рiзному.
Таку неоднозначнiсть тлумачення, розумiння можна пояснити
тим, що фiнансовий контроль є своєрiдним видом контролю, який
має складну структуру, а отже i проявляється у рiзних аспектах.
Однi вченi вважають, що фiнансовий контроль є дiяльнiстю, iн�
шi стверджують, що вiн є функцiєю управлiння, третi при визна�
ченнi поняття вживають не зовсiм зручну термiнологiю, вказу�
ючи, що фiнансовий контроль — це контроль, четвертi ототож�
нюють контроль з наглядом.

До визначення фiнансового контролю як виду дiяльностi
звертається бiльшiсть вчених, якi видiляють його цiль, суб’єк�
ти тощо. Так, Е. О. Вознесенський, зосереджуючись на об’єктi,
суб’єктах i цiлi контролю, вважає фiнансовий контроль дiяльнi�
стю державних i громадських органiв, що полягає у перевiрцi
обґрунтованостi процесiв формування i використання централi�
зованих i децентралiзованих грошових фондiв з цiллю дотриман�
ня планових пропорцiй у розширеному вiдтвореннi1. О. М. Ко�
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зирiн стверджує, що пiд фiнансовим контролем слiд розумiти
здiйснювану з використанням специфiчних органiзацiйних форм
i методiв дiяльнiсть державних органiв, а в певних випадках i
недержавних органiзацiй, надiлених законом вiдповiдними пов�
новаженнями з метою встановлення законностi i достовiрностi
фiнансових операцiй, об’єктивної оцiнки економiчної ефектив�
ностi фiнансово�господарської дiяльностi i виявлення резервiв
її пiдвищення, збiльшення доходiв до бюджету i збереження дер�
жавної власностi1. Iз змiсту такого визначення зрозумiло, що
вчений пiд поняттям «фiнансовий контроль» розумiє саме дер�
жавний фiнансовий контроль, хоча не ясно, про який саме бю�
джет у ньому йдеться: державний чи мiсцевий. М. С. Малеїн дає
занадто широке визначення фiнансового контролю, розглядаю�
чи його як дiяльнiсть фiнансових, кредитних i господарських
органiв (органiзацiй), що регулюється нормами права, спрямо�
вану на забезпечення фiнансової, бюджетної, податкової, кре�
дитної, розрахункової i касової дисциплiни у процесi виконан�
ня планiв i яка полягає у перевiрцi законностi, обґрунтованостi
i рацiональностi грошових витрат2. Iз складу суб’єктiв i не чiт�
ко визначеного об’єкта можна вважати, що це визначення комп�
лексне та стосується як державного, так i недержавного фiнан�
сового контролю. С. Т. Кадькаленко визначає фiнансовий конт�
роль як цiлеспрямовану дiяльнiсть законодавчих i виконавчих
органiв публiчної влади i недержавних органiзацiй, спрямовану
на забезпечення законностi, фiнансової дисциплiни i рацiональ�
ностi у ходi мобiлiзацiї, розподiлу i використання коштiв цент�
ралiзованих i децентралiзованих грошових фондiв держави з ме�
тою найефективнiшого соцiально�економiчного розвитку усiх
суб’єктiв фiнансових правовiдносин3. Вважаємо, що у самому ви�
значеннi поняття «фiнансовий контроль» не потрiбно вказува�
ти, що це цiлеспрямована дiяльнiсть, оскiльки далi з тексту вид�
но на що вона спрямована, тобто конкретизовано її мету. Крiм
цього, у визначеннi йдеться про законодавчi органи. Не зрозумi�
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ло, якi органи автор вiдносить до «законодавчих», бо вiдомо, що в
Українi єдиним законодавчим органом є Верховна Рада України.

Про фiнансовий контроль як дiяльнiсть йдеться i в науко�
вих працях iнших вчених, якi трактують фiнансовий контроль
як: дiяльнiсть державних i громадських органiв, що спрямована
на перевiрку обґрунтованостi процесiв формування i рацiональ�
ного використання коштiв з метою встановлення вiрогiдностi,
законностi i доцiльностi операцiй1; здiйснювану з використанням
специфiчних органiзацiйних форм i методiв дiяльнiсть держав�
них органiв, а в певних випадках i недержавних органiв, надiле�
них законом вiдповiдними повноваженнями з метою встанов�
лення законностi i достовiрностi фiнансових операцiй, об’єктив�
ної оцiнки економiчної ефективностi фiнансово�господарської
дiяльностi i виявлення резервiв її пiдвищення, збiльшення до�
ходiв бюджету та збереження державної власностi2; комплексну
i цiлеспрямовану фiнансово�правову дiяльнiсть органiв фiнансо�
вого контролю або їх пiдроздiлiв чи представникiв, а також осiб,
уповноважених здiйснювати контроль, що базується на положен�
нях актiв чинного законодавства3; регламентовану нормами пра�
ва дiяльнiсть державних, мунiципальних, громадських органiв та
органiзацiй, iнших господарюючих суб’єктiв по перевiрцi своєчас�
ностi i точностi фiнансового планування, обґрунтованостi та пов�
ноти надходження доходiв у вiдповiднi фонди грошових кош�
тiв, правильностi та ефективностi їх використання4; дiяльнiсть
уповноважених державою органiв i органiзацiй за дотриманням
законностi в процесi мобiлiзацiї, розподiлу, перерозподiлу i ви�
користання грошових фондiв держави i мунiципальних утво�
рень з метою здiйснення ефективної фiнансової полiтики в су�
спiльствi для забезпечення прав i свобод громадян5.
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На нашу думку, занадто широке визначення контролю, яке
не вiдображає його змiсту, дає Н. Д. Погосян, який зазначає, що
контроль у сферi фiнансiв можна визначити як сукупнiсть регу�
лярних i безперервних процесiв, шляхом яких учасники у легi�
тимнiй формi забезпечують ефективне функцiонування держа�
вного сектора, а також дiяльнiсть iнших господарських суб’єк�
тiв незалежно вiд форм власностi1.

Iншi науковцi трактують контроль як контроль, вказуючи,
що фiнансовий контроль — це: контроль за законнiстю i доцi�
льнiстю дiй у сферi утворення, розподiлу i використання гро�
шових фондiв держави i суб’єктiв мiсцевого самоврядування з
метою ефективного соцiально�економiчного розвитку країни i
окремих регiонiв2; контроль за фiнансовою дiяльнiстю всiх еко�
номiчних суб’єктiв, що здiйснюється законодавчими i виконав�
чими органами влади всiх рiвнiв, а також спецiально створеними
установами за допомогою особливих методiв, що мiстить набiр
спецiальних прийомiв i способiв дiй контролерiв, який дозво�
ляє їм вирiшити поставленi завдання3; контроль за законнiстю
дiй у процесi збирання, розподiлу i використання грошових фон�
дiв держави i мунiципальних утворень з метою здiйснення ефек�
тивної фiнансової полiтики у суспiльствi для забезпечення прав
i свобод громадян4; багатоаспектна мiжгалузева система конт�
ролю та нагляду надiлених контрольними функцiями держав�
них та громадських органiв фiнансово�господарської дiяльностi
пiдприємств, установ та органiзацiй з метою об’єктивної оцiнки
економiчної ефективностi їх дiяльностi, встановлення закон�
ностi i доцiльностi фiнансово�господарських операцiй та вияв�
лення резервiв зростання доходiв державного бюджету5.

Деякi вченi у поняттi «фiнансовий контроль» прямо зазна�
чають, що вiн є функцiєю управлiння, вказуючи, що це система
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нагляду i перевiрки фiнансової дiяльностi керованого об’єкта, з
метою оцiнки обґрунтованостi та ефективностi прийнятих рi�
шень, виявлення вiдхилень вiд затверджених нормативiв та за�
стосування заходiв для їх лiквiдацiї1, або одна iз форм управлiння
фiнансами, особлива сфера контролю, зумовлена формуванням
i використанням фiнансових ресурсiв у всiх структурних пiдроз�
дiлах економiки держави2, чи особлива управлiнська функцiя
держави, реалiзацiя якої передбачає встановлення правових норм,
що визначають порядок використання суб’єктами господарю�
вання фiнансових ресурсiв, проведення монiторингу чи iнших
дiй за дотриманням цих норм, виявлення правопорушень у час�
тинi використання фiнансових ресурсiв, їх усунення, блокуван�
ня незаконних фiнансових операцiй i здiйснення заходiв щодо
компенсацiї збиткiв, завданих державi, суб’єктам господарюван�
ня та громадянам3.

Про фiнансовий контроль як систему нагляду йдеться у пра�
цях В. Г. Афанасьєва (вiн стверджує, що контроль — це праця з
нагляду i перевiрки вiдповiдностi процесу функцiонування об’єк�
та прийнятим рiшенням — законам, планам, нормам, стандартам,
правилам, наказам i т. д.; виявлення результатiв впливу суб’єкта
на об’єкт, допущених вiдхилень вiд вимог управлiнських рiшень,
вiд прийнятих принципiв органiзацiї i регулювання4); Л. I. Во�
ронiної i С. О. Шохiна (фiнансовий контроль — це багатоаспект�
на, мiжгалузева система нагляду надiлених контрольними функ�
цiями державних i громадських органiв за фiнансово�господар�
ською дiяльнiстю пiдприємств, установ i органiзацiй з метою
об’єктивної оцiнки економiчної ефективностi цiєї дiяльностi, ви�
значення законностi i доцiльностi господарських i фiнансових
операцiй i виявлення резервiв доходiв державного бюджету5).
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Вважаємо такий погляд помилковим, оскiльки нагляд i конт�
роль — це рiзнi поняття, а у даному визначеннi фiнансового конт�
ролю автори намагаються їх поєднати. Надiлення суб’єктiв фi�
нансового контролю наглядовими функцiями означатиме, що
вони матимуть владнi повноваження стосовно пiдконтрольного
суб’єкта, але ж вiдомо, що в певних випадках контрольнi функ�
цiї здiйснюють незалежнi аудитори, громадськi органiзацiї, вiд�
повiднi вiддiли пiдприємства, установи. Крiм цього, виконання
завдань контролю можливе лише шляхом перевiрки дiй з вста�
новленням точних результатiв, а виконання завдань нагляду не
потребує точної перевiрки, тут дається загальна оцiнка резуль�
татам. З погляду згаданих авторiв фiнансовий контроль подiля�
ється на два напрями: бюджетно�фiнансовий контроль i аудит.
Цiкаво, який «нагляд» вони вкладали у поняття «аудит».

Iз бiльшостi визначень фiнансового контролю можна зрозу�
мiти, що у них йдеться саме про державний фiнансовий конт�
роль. Такий висновок випливає iз аналiзу кола суб’єктiв, вжи�
вання термiнiв «державнi органи», «громадськi органи» та спря�
мованостi їх дiй саме на формування, розподiл i використання
державних фондiв коштiв, управлiння державним чи комуналь�
ним майном тощо.

Окремi науковцi прямо вказують на те, що фiнансовий конт�
роль є державним. Так, М. П. Кучерявенко поняття «фiнан�
совий контроль» розумiє як спецiальний державний контроль,
дiяльнiсть фiнансових органiв та їх посадових осiб по забезпе�
ченню законностi, фiнансової дисциплiни i рацiональностi при
мобiлiзацiї, розподiлi i використаннi централiзованих i децент�
ралiзованих грошових фондiв та пов’язаних з ними матерiаль�
них ресурсiв1. Із змісту такого визначення зрозуміло, що профе�
сор до контролюючих суб’єктів відносить лише фінансові органи.
Але ж відомо, що певні повноваження по здійсненню фінансо�
вого контролю має Верховна Рада України, Кабінет Міністрів
України, інші державні органи, які не можна віднести до кате�
горії «фінансові органи». Про державний фiнансовий контроль
пише i В. М. Родiонова, вiдзначаючи, що це заснована на нор�
мах фiнансового права система органiв i пiдприємств по перевiр�
цi законностi i доцiльностi дiй у сферi утворення, розподiлу i ви�
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користання грошових фондiв держави, одна iз форм державного
контролю, що сприяє забезпеченню законностi, охоронi держав�
ної власностi, цiльовому, ефективному i економному використан�
ню державних коштiв, яка допомагає виявити порушення вста�
новленої державою фiнансової дисциплiни1.

Звертаючися до категорiї «публiчнiсть», академiк Л. К. Во�
ронова у визначеннi фiнансового контролю (регламентована пра�
вовими нормами дiяльнiсть державних i мунiципальних та iнших
публiчних органiв з перевiрки своєчасностi i точностi плануван�
ня, обґрунтованостi й повноти надходження коштiв у вiдповiднi
фонди, правильностi та ефективностi їх використання) вживає
термiн «iншi публiчнi органи», тобто вказує на його публiчний
характер, але не уточнює, якi саме органи є публiчними i вiдно�
сяться до суб’єктiв фiнансового контролю2.

У законопроектах, які були подані на розгляд до Верховної
Ради України та стосуються фінансового контролю, це поняття
також визначається по�різному: як функція дослідження суб’єк�
том фінансового контролю об’єкта фінансового контролю, що
спрямована на забезпечення дотримання законності, ефектив�
ності і економності в ході формування, володіння, використан�
ня і відчуження об’єктів права власності незалежно від її фор�
ми, а також повноти і своєчасності виконання зобов’язань (зако�
нопроект № 1131�1 від 30.08.2002 «Про фінансовий контроль»,
поданий Кабінетом Міністрів України (далі — законопроект
№ 1131�1)); як сукупність заходів, що здійснюються контролю�
ючими органами в межах наданих законами повноважень з ме�
тою забезпечення додержання норм чинного законодавства (зако�
нопроект № 6154 від 24.02.2003 «Про основні засади державно�
го контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні»,
поданий К. Т. Ващук (далі—законопроект № 3154)). В одному
із законопроектів окремо дається визначення фінансового конт�
ролю (комплексна і цілеспрямована фінансово�правова діяль�
ність органів фінансового контролю або їх підрозділів чи пред�
ставників, а також осіб, уповноважених здійснювати контроль,
що базується на положеннях актів чинного законодавства, що
полягає у встановленні фактичного стану справ на підконтроль�
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ному об’єкті щодо його фінансово�господарської діяльності і
спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни
і раціональності в ході формування, розподілу, володіння, вико�
ристання та відчуження активів з метою найбільш ефективного
соціально�економічного розвитку всіх суб’єктів фінансових пра�
вовідносин) та державного фінансового контролю (різновид
фінансового контролю, що здійснюється відповідними органа�
ми державного фінансового контролю, полягає у встановленні
фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного зако�
нодавства на підконтрольному об’єкті, спрямований на забезпе�
чення законності, фінансової дисципліни і раціональності в хо�
ді формування, розподілу, володіння, використання та відчужен�
ня активів, що належать державі, а також використання коштів,
що залишаються у суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку
з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних
позабюджетних фондів, та кредитів, отриманих під гарантії Ка�
бінету Міністрів України) (законопроект № 1131 від 03.06.2002
«Про систему державного фінансового контролю в Україні», по�
даний Ю. А. Кармазіним (далі — законопроект № 1131)).

Отже, iснує рiзне трактування поняття «фiнансовий конт�
роль», зокрема як комплексної категорiї, в якiй поєднуються два
його види: державний i недержавний; видiлення окремо держав�
ного фiнансового контролю, формування нової категорiї «пуб�
лiчний фiнансовий контроль». Iснування багатьох визначень фi�
нансового контролю можна пояснити загальною методологiч�
ною основою визначення понять, що застосовуються в будь�якiй
сферi знань. Вважаємо за необхiдне окремо видiляти такi понят�
тя, як «фiнансовий контроль», яке має бути комплексним, «пуб�
лiчний фiнансовий контроль», що охоплюватиме як державний
фiнансовий контроль, так i контроль, що здiйснюється органа�
ми мiсцевого самоврядування, iншими суб’єктами щодо публiч�
них фiнансiв, та «державний фiнансовий контроль».

Фiнансовий контроль — це дiяльнiсть державних органiв i
недержавних органiзацiй, самих господарюючих суб’єктiв чи їх
структурних пiдроздiлiв, фiзичних осiб, надiлених вiдповiдни�
ми повноваженнями чи правами, що спрямована на забезпечен�
ня законностi, фiнансової дисциплiни, рацiональностi в ходi мо�
бiлiзацiї, розподiлу i використання фiнансових ресурсiв.

У свою чергу, публiчний фiнансовий контроль — це регла�
ментована правовими нормами дiяльнiсть державних органiв,
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органiв мiсцевого самоврядування, iнших публiчних суб’єктiв i
недержавних органiзацiй, господарюючих суб’єктiв чи їх струк�
турних пiдроздiлiв, фiзичних осiб надiлених вiдповiдними пов�
новаженнями чи певними правами, що спрямована на забезпе�
чення законностi, обґрунтованостi пiд час формування публiч�
них фондiв коштiв, повноти надходження коштiв у вiдповiднi
фонди, законностi й ефективностi їх розподiлу, перерозподiлу i
використання, а також законностi, ефективностi управлiння дер�
жавним та комунальним майном.

Правильному розумiнню фiнансового контролю сприятиме
видiлення суб’єктiв, предмета i об’єктiв контролю.

Суб’єкти фiнансового контролю — це державнi органи, уста�
нови та органiзацiї, їх структурнi пiдроздiли, органи мiсцево�
го самоврядування, а також окремi особи, якi вiдповiдно до чин�
ного законодавства надiленi контрольними функцiями щодо:
формування публiчних фондiв коштiв, їх розподiлу та вико�
ристання; управлiння державним чи комунальним майном. На
сьогоднi нi нормативно�правовi акти, нi навчальна чи наукова
лiтература не мiстять чiткого перелiку суб’єктiв фiнансового
контролю.

У Стандартах державного фiнансового контролю за викорис�
танням бюджетних коштiв, державного i комунального майна
(затвердженi наказом Головного контрольно�ревiзiйного управ�
лiння України № 168 вiд 8.08.2002) з метою їх однакового розу�
мiння та застосування використовується термiн «суб’єкти дер�
жавного фiнансового контролю» у такому значеннi — мiнiстер�
ства, iншi центральнi органи виконавчої влади, їх територiальнi
органи, якi надiленi повноваженнями на здiйснення фiнансо�
вого контролю, їх самостiйнi контрольно�ревiзiйнi пiдроздiли
або iншi їхнi пiдроздiли (особи), якi надiленi такими повнова�
женнями.

М. Ф. Базась подiляє суб’єктiв фiнансового контролю на:
1) органи державної влади та управлiння (Рахункова пала�

та, Державна податкова адмiнiстрацiя України, Мiнiстерство фi�
нансiв України та його пiдроздiли (державна контрольно�ревi�
зiйна служба України, Державне казначейство України), Фонд
державного майна України, Мiнiстерство економiки, Мiнiстер�
ство фiнансiв України, Мiнiстерство працi та соцiальної полiти�
ки України, Державний комiтет статистики України, Антимоно�
польний комiтет України, Нацiональний банк України;
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2) спецiалiзованi органи контролю (Державний комiтет Украї�
ни iз стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, Державний мит�
ний комiтет України, Державний комiтет України у справах за�
хисту прав споживачiв, Державна iнспекцiя України з контролю
за цiнами, Державна автомобiльна iнспекцiя, Державна пожеж�
на iнспекцiя, Державна санiтарна iнспекцiя);

3) ради депутатiв рiзних рiвнiв та їхнi комiсiї, незалежнi
профспiлки, члени партiй та рухiв;

4) незалежнi спецiалiзованi фiрми (аудиторськi фiрми), окре�
мi фiзичнi особи (аудитори);

5) контрольно�ревiзiйнi служби мiнiстерств, вiдомств, кон�
цернiв, асоцiацiй, акцiонерних виробничих об’єднань;

6) утворенi власником органи, бухгалтерська та фiнансово�
економiчна служби, аудиторськi фiрми (аудитори)1.

Зрозумiло, що тут йдеться не про суб’єктiв державного фi�
нансового контролю, а саме про суб’єктiв фiнансового конт�
ролю.

Л. К. Воронова вживає словосполучення «контролюючi ор�
гани», вказуючи, що ця група суб’єктiв надiлена владними пов�
новаженнями для досягнення цiлей контролю2 та придiляє увагу
Верховнiй Радi України, Рахунковiй палатi, Президенту Украї�
ни, Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерству фiнансiв України,
Державному казначейству України, органам державної подат�
кової служби України, Аудиторськiй палатi. Про iншi суб’єкти
фiнансового контролю, такi як органи мiсцевого самоврядуван�
ня, громадськi (аудиторськi) i самi господарюючi суб’єкти, також
згадується в текстi пiдручника.

У законопроектах по�рiзному визначено суб’єктiв фiнансо�
вого контролю та суб’єктiв державного фiнансового контролю.
Так, у законопроектi № 1131�1 зазначається, що суб’єкти фiнан�
сового контролю — це орган чи особа, якi вiдповiдно до визна�
чених законодавством повноважень, мають право здiйснювати
фiнансовий контроль (Рахункова палата, Нацiональний банк
України, Мiнiстерство фiнансiв України, Державна податкова
адмiнiстрацiя України, Державна митна служба України, Голов�
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не контрольно�ревiзiйне управлiння України, Державне казна�
чейство України, iншi центральнi органи виконавчої влади, якi
уповноваженi вiдповiдно до законодавства здiйснювати фiнан�
совий контроль) та окремо видiляються суб’єкти комунального
фiнансового контролю (тимчасовi контрольнi комiсiї, рiшення
про утворення i порядок дiяльностi яких приймається органами
мiсцевого самоврядування, та утворюванi суб’єктом господарю�
вання фiнансово�економiчнi служби). У iншому законопроектi
(законопроект № 1131�2 вiд 18.02.2004 «Про державний фiнан�
совий контроль») видiляються суб’єкти та дається визначення
поняття «суб’єкти державного фiнансового контролю»: орган,
його пiдроздiл чи їх службовi особи, якi вiдповiдно до чинно�
го законодавства уповноваженi на здiйснення державного фi�
нансового контролю та прийняття управлiнських рiшень щодо
адмiнiстративної та фiнансової вiдповiдальностi порушникiв фi�
нансового, у тому числi бюджетного законодавства (Президент
України, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної
Республiки Крим та вiдповiднi ради, Кабiнет Мiнiстрiв Украї�
ни, Рахункова палата, державна контрольно�ревiзiйна служба
України, мiсцевi адмiнiстрацiї та виконавчi органи вiдповiдних
рад, Мiнiстерство фiнансiв України, Державна митна служба
України, Державна податкова служба України, Державне казна�
чейство України, Державна комiсiя з цiнних паперiв i фондово�
го ринку, Фонд державного майна України, Агентство з питань
банкрутства, служби контролю, якi є самостiйними структур�
ними пiдроздiлами (департаменти, головнi управлiння, управ�
лiння, вiддiли, вiддiлення, сектори, групи) у складi центральних
органiв виконавчої влади). Цiкавий термiн мiститься у законо�
проектi № 1131 «орган державного фiнансового контролю» — це
державний орган або його пiдроздiл чи посадова особа, уповно�
важенi державою на здiйснення функцiї державного фiнансово�
го контролю. На наш погляд, такий термiн є не зовсiм вдалим
для застосування.

Враховуючи викладене вище, вважаємо, що суб’єкти фiнан�
сового контролю подiляються на суб’єктiв, що здiйснюють фi�
нансовий контроль та контролюючих суб’єктiв. До суб’єктiв, що
здiйснюють фiнансовий контроль, вiдносяться Верховна Рада
України, Президент України, Кабiнет Мiнiстрiв України, Мi�
нiстерство фiнансiв України, Верховна Рада Автономної Рес�
публiки Крим та iншi державнi органи, органи мiсцевого само�
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врядування, якi поряд з виконанням iнших функцiй надiленi
контрольними повноваженнями. Для цих суб’єктiв контрольна
функцiя у фiнансовiй сферi є другорядною.

До контролюючих суб’єктiв вiдносяться: Рахункова палата,
органи державної податкової служби України, Нацiональний
банк України, Державна митна служба України, Державне каз�
начейство України, Державна контрольно�ревiзiйна служба Украї�
ни, Аудиторська палата України, Державний комiтет фiнансо�
вого монiторингу, iншi державнi органи, недержавнi органiзацiї,
незалежнi аудитори, також вiдповiднi служби пiдприємств, уста�
нов, органiзацiй, основною функцiєю яких є здiйснення фiнан�
сового контролю.

У лiтературних джерелах, коли йдеться про суб’єктiв фiнан�
сового контролю, часто вживається термiн «вищий орган фiнан�
сового контролю» (ВОФК), пiд яким слiд розумiти незалежний
державний орган, що надiлений вiдповiдними повноваженнями
по здiйсненню зовнiшнього фiнансового контролю, дiяльнiсть
якого спрямована на захист iнтересiв держави у фiнансовiй сфе�
рi. Про необхiднiсть iснування ВОФК йдеться в документi, що
має важливе значення для функцiонування цих iнституцiй —
Лiмськiй Декларацiї, в якiй зазначається, що для досягнення пла�
номiрного та рацiонального використання державних коштiв не�
обхiдно у кожнiй державi створити ВОФК.

Враховуючи важливу роль ВОФК, з метою вивчення i по�
ширення позитивного досвiду стосовно здiйснення контролю,
координацiї їх дiяльностi тощо створенi рiзноманiтнi мiжнароднi
органiзацiї (EUROSAI — Європейська органiзацiя вищих орга�
нiв державного фiнансового контролю; INТОSАI — Мiжнародна
органiзацiя вищих органiв державного фiнансового контролю;
Базова органiзацiя держав�учасниць Спiвдружностi Незалежних
Держав з дослiджень у галузi державного i мiжнародного фi�
нансового контролю) та органи (Мiждержавна рада керiвникiв
вищих органiв фiнансового контролю — держав—учасниць Спiв�
дружностi Незалежних Держав; Рада керiвникiв вищих органiв
фiнансового контролю держав — учасниць Спiвдружностi Не�
залежних Держав), що надiленi правом видавати вiдповiднi нор�
мативно�правовi акти. Так, у Декларацiї про загальнi принципи
дiяльностi вищих органiв фiнансового контролю держав—учас�
ниць Спiвдружностi Незалежних Держав (далi — Декларацiя
про принципи), що прийнята на II сесiї Ради керiвникiв вищих
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органiв фiнансового контролю держав—учасниць Спiвдружностi
Незалежних Держав (м. Київ, 7—8 червня 2001 р.) зазначено, що
пiд ВОФК розумiються державнi органи, головною функцiєю
яких є зовнiшнiй контроль за управлiнням державними фiнан�
совими ресурсами i державною власнiстю в порядку, встановле�
ному нацiональним законодавством. Метою дiяльностi ВОФК
є виявлення, запобiгання, усунення фактiв незаконного, нецiльо�
вого, неефективного використання державних фiнансових ресур�
сiв i державної власностi, забезпечення вiдкритостi й прозоростi
виконання державних бюджетiв, сприяння розвитку й удоско�
наленню належної системи управлiння фiнансовими ресурсами
держави, яка забезпечує ефективнiсть їх формування i викорис�
тання.

Залежно вiд завдань та функцiй, якi мають ВОФК, можна
видiлити декiлька їх типiв. Так, у 1983 р. вiдповiдно до закону
про фiнансовий контроль у Великобританiї була створена На�
цiональна рахункова палата (National Audit Office), або iнша
назва Нацiональне управлiння аудиту. Рахункова палата Фран�
цiї — Вищий контрольний орган Францiї, яка являє собою су�
довий орган, її iнодi називають Судом рахункiв — є однiєю iз
найстарiших державних установ країни. Вищою ревiзiйною уста�
новою Iталiї є Рахункова палата (iнша назва — Ревiзiйна пала�
та), яка заснована у 1862 р. i за своєю сутнiстю також є судовим
органом. Вiдповiдно до Конституцiї Республiки вiд 1948 р., Ра�
хункова палата Iталiї дає попередню експертну оцiнку законам
i основним урядовим нормативним актам, в тому числi i нефi�
нансовим проектам, перевiряє, як контролюється державний бю�
джет. Вищим органом фiнансового контролю Нiмеччини є Фе�
деральна Рахункова палата, яка здiйснює загальний контроль за
державними фiнансами, тобто контроль за виконанням бюдже�
ту всiма державними органами в центрi i на мiсцях. У Швейца�
рiї, вiдповiдно до федерального закону про фiнансовий контроль
1967 р., створене Вiдомство фiнансового контролю, що представ�
ляє собою «вищий спецiальний орган фiнансового нагляду Сою�
зу» (пiд «Союзом» розумiється Швейцарська Конфедерацiя).
У лiтературi зустрiчається й iнша назва вищого контрольного
органу Швейцарiї — Федеральна контрольна палата. Її повно�
важення охоплюють всi бюджетнi надходження i видатки. Ви�
щим органом фiнансового контролю Бельгiї є Аудиторський суд,
який був створений у 1830 р.
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ВОФК iснують i в країнах, якi входять до складу Спiвдруж�
ностi Незалежних Держав. Так, у Бiлорусiї вищим органом фiнан�
сового контролю є Комiтет державного контролю Республiки Бi�
лорусь, у Вiрменiї — Палата контролю Нацiональної асамблеї Рес�
публiки Вiрменiя, у Грузiї — Палата контролю Республiки Грузiя,
у Молдовi — Суд аудиторiв Республiки Молдова, у Казахстанi —
Парламентська палата контролю (комiтет контролю за виконан�
ням республiканського бюджету), у Киргизстанi — Рахункова па�
лата Республiки Киргизстан, у Азербайджанi — Палата аудито�
рiв Республiки Азербайджан, у Таджикистанi — контрольно�ре�
вiзiйний орган. З метою обмiну досвiдом роботи, змiцнення вза�
ємодiї i координацiї дiяльностi у сферi державного фiнансового
контролю створена Рада керiвникiв вищих органiв фiнансового
контролю держав—учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав.

В Українi вищим органом фiнансового контролю, хоча про
це не йдеться у чинному законодавствi, можна вважати Рахун�
кову палату, оскiльки це єдиний державний орган фiнансового
контролю, правовий статус якого визначено у Конституцiї Украї�
ни, що має широкi контрольнi повноваження.

Бiльш детально контролюючi суб’єкти та суб’єкти, що здiйс�
нюють фiнансовий контроль, їх повноваження будуть розглянутi
у наступних роздiлах.

У нормативних актах, законопроектах, навчальнiй лiтературi,
коли йдеться про те, на що спрямованi дiї суб’єктiв, використо�
вуються рiзноманiтнi поняття: пiдконтрольний об’єкт (це суб’єкт
господарювання, на дiяльнiсть якого спрямовано контрольнi дiї),
об’єкт контролю (це господарськi операцiї пiдконтрольного об’єк�
та, на якi згiдно з чинним законодавством спрямовуються конт�
рольнi дiї органiв державного фiнансового контролю), предмет
контролю (це вiдносини мiж державою i пiдконтрольним об’єк�
том з приводу дотримання (недотримання) ним стандартiв (норм,
правил) у здiйсненнi конкретних господарських операцiй, на якi
спрямовуються контрольнi дiї)1; об’єкти фiнансового контролю
(суб’єкти господарювання, всi юридичнi та фiзичнi особи, дi�
яльнiсть яких пов’язана з використанням суспiльної власностi)2;
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об’єкт фiнансового контролю (повний комплекс (система) або
окремi процеси (етапи) фiнансово�господарської дiяльностi су�
б’єкта господарювання, на якi спрямовуються контрольнi захо�
ди суб’єкта фiнансового контролю та суб’єкта господарювання)
(законопроект № 1131�1); пiдконтрольнi об’єкти (це органи ви�
конавчої влади всiх рiвнiв, пiдприємства, установи та органiзацiї
згiдно з цим законом, щодо фiнансово�господарської дiяльностi
яких здiйснюються контрольнi заходи суб’єктами державного
фiнансового контролю) (законопроект № 1131�2); пiдконтроль�
нi суб’єкти (пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзичнi особи,
дiяльнiсть яких пов’язана з рухом публiчних грошових фондiв i
у яких виникають iмперативнi обов’язки щодо формування по�
дiбних фондiв)1; пiдконтрольнi об’єкти (державний орган або
його пiдроздiл, державнi установи та органiзацiї України, в то�
му числi тi, що дiють за кордоном, адмiнiстративно�територi�
альнi утворення, iншi юридичнi особи, незалежно вiд форми
власностi, їх фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, в
тому числi тi, що не мають статусу юридичної особи, громадськi
органiзацiї, а також фiзичнi особи, якi мають статус суб’єктiв
пiдприємницької дiяльностi, чи не мають такого статусу, щодо
яких здiйснюються контрольнi заходи; об’єкти державного фi�
нансового контролю (пiдконтрольнi об’єкти, що беруть участь
у формуваннi, розподiлi, володiннi, використаннi та вiдчуженнi
активiв, що належать державi, коштiв, що залишаються у їх роз�
порядженнi у зв’язку з наданими пiльгами за платежами до бю�
джетiв чи державних позабюджетних фондiв та отримання кре�
дитiв пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України, а також операцiї,
що проводяться пiдконтрольними об’єктами з такими актива�
ми), предмет фiнансового контролю (це безпосередньо активи,
що належать державi у формуваннi, розподiлi, володiннi, вико�
ристаннi та вiдчуженнi яких бере участь пiдконтрольний об’єкт,
а також кошти, що залишаються у розпорядженнi пiдконтроль�
ного об’єкта у зв’язку з наданими пiльгами за платежами до бю�
джетiв чи державних позабюджетних фондiв, кредити, отрима�
нi пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України, а також норматив�
но�правова дiяльнiсть пiдконтрольних об’єктiв) (законопроект
№ 1131).
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Об’єктами фiнансового контролю є не лише грошовi кошти,
але й рiзноманiтнi матерiальнi, трудовi та iншi ресурси держа�
ви1. Н. Д. Ерiашвiлi до об’єктiв фiнансового контролю вiдносить
грошовi вiдносини, що виникають при формуваннi й викорис�
таннi фiнансових ресурсiв у матерiальному виробництвi та у не�
виробничiй сферi, а також у всiх ланках фiнансової системи2.
Деякi вченi вважають, що формально об’єктом фiнансового конт�
ролю є фiнансовi показники дiяльностi, але оскiльки вони або
регламентують процес формування, розподiлу, перерозподiлу i
використання фiнансових ресурсiв, або вiдображають результа�
тивнiсть їх кругообiгу, фактичним об’єктом фiнансового конт�
ролю є весь процес виробничо�господарської дiяльностi3.

Вважаємо за доцiльне вживати поняття «пiдконтрольний
суб’єкт» та вiдокремлювати предмет i об’єкт контролю.

Пiдконтрольний суб’єкт — це пiдприємства, установи, орга�
нiзацiї, державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, їх
структурнi пiдроздiли тощо, що беруть участь у формуваннi, роз�
подiлi i використаннi публiчних фондiв коштiв, управлiннi дер�
жавним чи комунальним майном.

Об’єкт фiнансового контролю — це фiнансова та пов’язана з
нею господарська дiяльнiсть пiдконтрольних суб’єктiв, стан їх
внутрiшнього контролю, на яку спрямовуються дiї контролюю�
чих суб’єктiв чи суб’єктiв, що здiйснюють фiнансовий контроль,
публiчнi фiнанси, майно, що належить державi чи органам мiс�
цевого самоврядування.

Предмет фiнансового контролю — це окремi аспекти фiнан�
сової i пов’язаної з нею господарської дiяльностi пiдконтроль�
них суб’єктiв, фiнансовi, бухгалтерськi документи, що вiдобра�
жають рух публiчних фiнансiв тощо.

У науковiй та навчальнiй лiтературi, нормативних актах у
бiльшостi випадкiв предмет фiнансового контролю не видiляєть�
ся, вiн ототожнюється з об’єктом контролю.
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До основних завдань фiнансового контролю можна вiднес�
ти: забезпечення дотримання чинного законодавства у сферi опо�
даткування, правильнiсть ведення бухгалтерського облiку та скла�
дання i виконання бюджетiв; перевiрка стану i ефективностi ви�
користання публiчних фiнансових ресурсiв, виявлення резервiв
росту фiнансових ресурсiв; правомiрнiсть i ефективнiсть вико�
ристання державного i комунального майна; запобiгання прий�
няттю рiшень, якi можуть мати негативнi наслiдки для пiдконт�
рольного суб’єкта тощо.

1.4. Àóäèò òà àóäèòîðñüêà äiÿëüíiñòü
â Óêðà¿íi
У навчальнiй та науковiй лiтературi висловлюються рiз�

нi думки щодо мiсця аудиту в системi фiнансового контролю.
Аудит — вiд латинського «audio» означає «вiн слухає», «слу�
хач» — це консультативно�дорадча дiяльнiсть, що має вiдповiд�
ну мету та здiйснюється на пiдставi певних стандартiв (регла�
ментiв) як аудиторськими фiрмами (приватними аудиторами),
так i державними органами, їх пiдроздiлами (державними ауди�
торами). Аудит є систематичною дiяльнiстю, пiд час якої отри�
муються данi про дiї i подiї, що оцiнюються, та встановлюється
рiвень їх об’єктивностi i вiдповiдностi чинному законодавству,
затвердженим нормативам.

Аудит може бути державним, який проводиться державни�
ми органами, їх структурними пiдроздiлами, посадовими особа�
ми, i недержавним (незалежним), тодi вiн здiйснюється неза�
лежними особами (аудиторами), якi виконують свої обов’яз�
ки iндивiдуально, займаючись приватною практикою на основi
одержаних лiцензiй, та аудиторськими фiрмами, тобто органiза�
цiями, якi мають лiцензiю на право здiйснення аудиторської дi�
яльностi та займаються виключно наданням аудиторських по�
слуг.

Виникнення та розвиток аудиту подано у пiдручниках про�
фесора Ф. Ф. Бутинця «Аудит» (Житомир, 2006) та за редакцi�
єю професора М. Т. Бiлухи «Фiнансовий контроль: теорiя, ревi�
зiя, аудит» (Київ, 2006). Росiйськi вченi також придiляли увагу
цьому питанню. Так, у науково�методичному посiбнику С. О. Шо�
хiна, Л. I. Воронiної «Бюджетно�финансовый контроль и аудит»
(Москва, 1997), зазначається, що згадку про аудитора можна
зустрiти вже з ХIV столiття, а його батькiвщиною є Великобри�
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танiя, хоч iсторiя аудиту бере свiй юридичний початок з Шот�
ландiї, де в 1853 р. був офiцiйно заснований Едiнбургський iн�
ститут аудиторiв. У Росiї вперше звання аудитора було введено
Петром I. Найбiльшого розвитку набув аудит у ХIХ—ХХ сто�
лiттях.

В Українi аудит як вид незалежного фiнансового контролю
набув поширення з 1993 р., з прийняттям Закону України «Про
аудиторську дiяльнiсть», до якого постiйно вносилися змiни i
доповнення, що стосувалися вдосконалення аудиторської дiяль�
ностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Поштовхом
до розвитку державного аудиту та державного фiнансового ауди�
ту як рiзновиду державного фiнансового контролю стало прий�
няття у 2001 р. Бюджетного кодексу України, який мiстить спе�
цiальну статтю щодо здiйснення аудиту певними державними
органами.

У преамбулi Закону України «Про внесення змiн до Закону
України «Про аудиторську дiяльнiсть» (в редакцiї вiд 14.09.2006)
зазначено, що закон спрямований на створення системи неза�
лежного фiнансового контролю. У 2006 р. до частини 2 ст. 1 За�
кону внесено змiни i доповнення щодо його дiї, вiдповiдно вiд�
значається, що вiн не поширюється на аудиторську дiяльнiсть
державних органiв, їх пiдроздiлiв та посадових осiб, уповнова�
жених законами України на здiйснення державного фiнансово�
го контролю. Наявнiсть таких положень свiдчить про те, що за�
значений закон регулює лише питання здiйснення аудиторсь�
кого контролю як виду незалежного фiнансового контролю i,
вiдповiдно, визнає iснування аудиту як особливого рiзновиду
державного фiнансового контролю.

У названому Законi, що визначає правовi засади здiйснення
аудиторської дiяльностi в Українi, дається визначення аудиту —
це перевiрка даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнан�
сової звiтностi суб’єкта господарювання з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усiх суттєвих
аспектах та вiдповiднiсть вимогам законiв України, положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку або iнших правил (внут�
рiшнiх положень суб’єктiв господарювання) згiдно iз вимогами
користувачiв. Його положення дiють на територiї України i по�
ширюються на всiх суб’єктiв господарювання незалежно вiд
форми власностi та видiв дiяльностi. У Господарському кодексi
України (ст. 363) аудит визначено як перевiрку публiчної бух�
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галтерської звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iн�
формацiї щодо фiнансово�господарської дiяльностi суб’єктiв
господарювання з метою визначення достовiрностi їх звiтностi,
облiку, його повноти i вiдповiдностi законодавству та встанов�
леним нормативам.

Аудит здiйснюється як незалежними особами — аудитора�
ми вiдповiдно до Закону України «Про внесення змiн до Зако�
ну України «Про аудиторську дiяльнiсть» (вiд 14.09.2006), так i
посадовими особами вiдповiдних державних органiв, їх струк�
турних пiдроздiлiв, тобто державними аудиторами.

У Мiжнародних стандартах аудиту мiститься визначення
аудитора (Auditor), тобто особи, яка несе остаточну вiдповi�
дальнiсть за аудит. Даний термiн також використовується для
посилання на аудиторську фiрму.

Iз аналiзу ст. 4 Закону України «Про внесення змiн до Зако�
ну України «Про аудиторську дiяльнiсть» можна дати наступне
визначення: аудитор — фiзична особа (пiдприємець), яка має
сертифiкат, що визначає її квалiфiкацiйну придатнiсть на занят�
тя аудиторською дiяльнiстю на територiї України, включена до
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв i не має судимостi за
корисливi злочини. У Господарському кодексi України (ст. 364)
зазначається, що аудитором може бути фiзична особа, яка має
сертифiкат, що визначає її квалiфiкацiйну придатнiсть на занят�
тя аудиторською дiяльнiстю на територiї України. Фiзичнi особи,
якi пройшли атестацiю, можуть займатися аудиторською дiяль�
нiстю самостiйно, тодi вони повиннi зареєструватися як суб’єк�
ти пiдприємницької дiяльностi, або у складi аудиторської фiр�
ми, на пiдставi укладеного трудового договору.

Аудиторська фiрма (Audit firm) вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту — фiрма чи суб’єкт, що надає аудиторськi по�
слуги, до складу якої можуть входити її партнери чи окремi
практикуючi аудитори. У нацiональному законодавствi (ст. 5
згаданого Закону) мiститься наступне визначення аудиторської
фiрми — юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства,
яка здiйснює виключно аудиторську дiяльнiсть та включена до
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв.

Аудитори, аудиторськi фiрми вiдповiдно до їх завдань та
функцiй здiйснюють аудиторську дiяльнiсть. У чинному зако�
нодавствi аудиторська дiяльнiсть визначається як: дiяльнiсть гро�
мадян та органiзацiй, предметом якої є здiйснення аудиту, орга�
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нiзацiйне i методичне забезпечення аудиту та надання iнших
аудиторських послуг (ст. 362 Господарського кодексу України);
пiдприємницька дiяльнiсть, яка включає в себе органiзацiйне i
методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудитор�
ських перевiрок (аудит) та надання iнших аудиторських послуг,
зокрема експертиз, консультацiй з питань бухгалтерського об�
лiку, звiтностi, оподаткування, аналiзу фiнансово�господарської
дiяльностi та iнших видiв економiко�правового забезпечення
пiдприємницької дiяльностi фiзичних та юридичних осiб (ст. 3
Закону України «Про внесення змiн до Закону України «Про
аудиторську дiяльнiсть» вiд 14.09.2006).

Необхiдно вiдрiзняти аудиторську дiяльнiсть, що надається
як пiдприємницька послуга за наявностi договору мiж аудито�
ром чи аудиторською фiрмою та пiдконтрольним суб’єктом, та
здiйснення якої передбачено чинним законодавством певними
державними органами, їх структурними пiдроздiлами на пiдставi
вiдповiдних планiв роботи.

Чинним законодавством встановлено перелiк послуг, що мо�
жуть надавати аудитори i аудиторськi фiрми, їх обов’язки, ви�
падки, за наявностi яких забороняється проводити аудит. Про
це бiльш детально у роздiлi 9.

У Мiжнародних стандартах аудиту йдеться про Вищу уста�
нову аудиту (Supreme Audit Institution) — державний орган
країни, який незалежно вiд назви, структури чи органiзацiї ви�
конує в силу закону вищi державнi функцiї аудиту в данiй країнi.
Органiзацiйне i методичне забезпечення аудиту i аудиторської
дiяльностi (як виду незалежного фiнансового контролю) в Украї�
нi здiйснює Аудиторська палата України.

Важливу роль у запобiганнi фiнансовим правопорушенням
вiдiграє державний аудит — це форма державного контролю, що
передбачає аналiз фiнансово�господарської дiяльностi пiдконт�
рольного суб’єкта щодо визначення правильностi ведення ним
облiку та фiнансової звiтностi, законностi здiйснення операцiй
та вiдповiдностi їх встановленим нормам, а також дослiдження
економiчностi, ефективностi й результативностi адмiнiстратив�
ної дiяльностi вiдповiдних органiв, органiзацiй щодо публiчних
фiнансiв, з метою внесення пропозицiй та надання рекоменда�
цiй стосовно усунення виявлених недолiкiв. Таке визначення дер�
жавного аудиту можна дати, враховуючи зарубiжний досвiд та
аналiзуючи поняття «державний аудит», що мiститься у науко�
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вих публiкацiях А. В. Мамишева1, оскiльки у чинному законо�
давствi України його, нажаль, немає.

Важливе значення має державний фiнансовий аудит, що по�
лягає у перевiрцi та аналiзi фактичного стану справ щодо закон�
ного та ефективного використання державних чи комунальних
коштiв i майна, iнших активiв держави, правильностi ведення
бухгалтерського облiку i достовiрностi фiнансової звiтностi, функ�
цiонування системи внутрiшнього контролю (ст. 2 Закону Украї�
ни «Про державну контрольно�ревiзiйну службу в Українi» (вiд
26.01.1993 р. iз наступними змiнами i доповненнями), ст. 363
Господарського кодексу України). Державний фiнансовий аудит
є постiйним контролем, який має нефiскальний характер, оскiль�
ки спрямований не суто на встановлення порушень, а на кон�
сультування керiвництва пiдконтрольних суб’єктiв з метою мак�
симального зменшення ризику помилок i порушень, надання
вiдповiдних рекомендацiй стосовно удосконалення ведення бух�
галтерського облiку, системи внутрiшнього контролю тощо. До
його рiзновидiв можна вiднести державний фiнансовий аудит
дiяльностi бюджетних установ (фiнансово�господарський аудит),
державний фiнансовий аудит виконання бюджетних програм
(аудит ефективностi), державний фiнансовий аудит дiяльностi
суб’єктiв господарювання, який здiйснюють органи державної
контрольно�ревiзiйної служби та аудит ефективностi викорис�
тання державних коштiв, що здiйснює Рахункова палата тощо.

У вiдповiдних нормативно�правових актах встановлюються
певнi вимоги до аудиторiв. У Лiмськiй Декларацiї (ст.14) зазна�
чається, що члени i спiвробiтники ВОФК, тобто державнi ауди�
тори, повиннi мати вiдповiдну квалiфiкацiю i бути чесними. При
наборi персоналу для ВОФК необхiдно придiляти увагу рiвню
їх теоретичної пiдготовки, працездатностi i досвiду роботи за спе�
цiальнiстю.

Стандарти з аудиту державних фiнансiв2, прийнятi Мiжна�
родною органiзацiєю вищих органiв державного фiнансового
контролю — INТОSАI у червнi 1992 р., деталiзують вимоги до
державних аудиторiв, якi є спiвробiтниками ВОФК. Так, дер�
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жавнi аудитори повиннi мати вищу освiту за їх спецiальностя�
ми та належнi пiдготовку i досвiд. ВОФК має регулярно вста�
новлювати та переглядати вимоги стосовно мiнiмального рiвня
пiдготовки аудиторiв, якi добираються, виробляти таку полiти�
ку, яка має на метi створення умов для пiдвищення професiйно�
го та загальноосвiтнього рiвня персоналу з метою забезпечення
ефективного виконання ним своїх завдань; визначати порядок
просування по службi аудиторiв та iнших спiвробiтникiв ВОФК.
Персонал ВОФК має глибоко знати iнституцiйний контекст,
зокрема роль законодавчого органу, правовi та iнституцiйнi по�
ложення, що регулюють дiяльнiсть та статути державних уста�
нов—розпорядникiв бюджетних коштiв. Вiн також повинен до�
бре знати Стандарти аудиту, полiтику, процедури та методи ро�
боти ВОФК. Перевiрка фiнансових механiзмiв, бухгалтерської
документацiї та фiнансових звiтiв вимагає наявностi бухгалтер�
ської пiдготовки та пiдготовки з сумiжних дисциплiн, а також
знання законодавства i нормативних актiв, якi стосуються сфери
вiдповiдальностi ревiзованої структури. Крiм того, аудит ефек�
тивностi може вимагати додаткової пiдготовки в таких галузях
знань, як державне управлiння, економiка та соцiальнi науки.
З одного боку, слiд визначити засоби, необхiднi для належного
здiйснення кожного аудиту, щоб аудит проводили фахiвцi, якi
мають вiдповiдну квалiфiкацiю, з iншого боку, необхiдно конт�
ролювати кадри, що займаються цим аудитом. Коло спецiаль�
ностей, необхiдних для кожного аудиту, змiнюватиметься зале�
жно вiд типу запланованого аудиту. Всiм аудиторам не обов’яз�
ково бути компетентними в усiх без винятку питаннях аудиту.
Полiтика та процедури добору фахiвцiв для аудиту повиннi
принаймнi передбачати наявнiсть персоналу, квалiфiкацiя яко�
го задовольняє вимогам виконання поставлених завдань, щоб
для кожної перевiрки члени аудиторської групи мали необхiднi
квалiфiкацiю та досвiд. Коли повноваження ВОФК передбача�
ють перевiрку фiнансових звiтiв усiх установ державної влади,
групи аудиторiв повиннi бути спроможними робити та узагаль�
нювати оцiнку методiв бухгалтерського облiку в рiзних вiдом�
ствах, а також заходiв по оцiнцi координацiї та систем контро�
лю, що застосовуються центральними органами. Групи аудиторiв
повиннi, з одного боку, глибоко знати стандарти бухгалтерсько�
го облiку в державних установах i стандарти перевiрки фiнан�
сових операцiй органiв державної влади, а з iншого боку, мати
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досвiд застосування технiки проведення аудитiв, яку ВОФК ви�
користовує для цього.

У Методичних рекомендацiях з проведення органами дер�
жавної контрольно�ревiзiйної служби аудиту фiнансової та гос�
подарської дiяльностi бюджетних установ (затвердженi наказом
Головного контрольно�ревiзiйного управлiння України № 451
вiд 19.12.2005), державний аудитор визначається як посадова
особа органу державної контрольно�ревiзiйної служби, яка на�
дiлена повноваженнями на здiйснення аудиту. Кiлькiсть держав�
них аудиторiв на одну бюджетну установу визначається залеж�
но вiд кiлькостi бюджетних програм, учасником яких є бюджетна
установа, обсягiв бюджетного фiнансування, кiлькостi структур�
них пiдроздiлiв, особливостей органiзацiї бухгалтерського облi�
ку, системи внутрiшньогосподарського фiнансового контролю та
iнших чинникiв (в межах 1—3 чол.). За одним державним ауди�
тором, залежно вiд обсягiв фiнансування, кiлькостi бюджетних
програм, учасником яких є бюджетна установа, та iнших чинни�
кiв, може бути закрiплено вiд 1 до 5 бюджетних установ.

Зазначенi рекомендацiї мiстять вимоги до державних ауди�
торiв. Так, керiвниками груп державних аудиторiв призначають�
ся контрольно�ревiзiйнi працiвники, якi мають досвiд контроль�
но�ревiзiйної роботи на посадах не нижче старшого контролера�
ревiзора. Керiвник групи державних аудиторiв (або державний
аудитор, який самостiйно здiйснює аудит бюджетної установи)
повинен мати ґрунтовнi знання законодавства з питань фiнан�
сово�господарської дiяльностi бюджетних установ певного про�
фiлю, досконало володiти правилами ведення бухгалтерського
облiку, складання фiнансової звiтностi, методами фiнансового
контролю та аудиторськими процедурами, умiти оцiнювати мо�
жливi ризики виникнення фiнансових порушень, мати навики
проведення аналiзу фiнансово�господарської дiяльностi, визна�
чення необхiдних процедур закупiвлi, надання письмових реко�
мендацiй щодо усунення виявлених недолiкiв (порушень), скла�
дання аудиторських звiтiв. Iншi державнi аудитори повиннi мати
достатнi знання законодавства з питань фiнансово�господарської
дiяльностi бюджетних установ певного профiлю, володiти пра�
вилами ведення бухгалтерського облiку, складання фiнансової
звiтностi, методами фiнансового контролю та аудиторськими
процедурами, умiти оцiнювати можливi ризики виникнення фi�
нансових порушень, мати навики надання письмових рекомен�
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дацiй щодо усунення виявлених недолiкiв (порушень). Державнi
аудитори зобов’язанi дотримуватись принципу конфiденцiйнос�
тi (не розголошувати, наприклад, iнформацiї про проведення
бюджетною установою переговорiв щодо укладання угод на по�
стачання матерiальних цiнностей, надання послуг, проведення
операцiй з управлiння майном тощо).

У Лiмськiй Декларацiї вiдзначається, що аудит може бути
попереднiм та аудитом за актом. У Стандартах з аудиту держав�
них фiнансiв зазначається, що попереднiй аудит має полягати в
перевiрцi, яка здiйснюється в певний момент, коли вона може
запобiгти тому чи iншому порушенню. Пiд час аудиту за фак�
том (а роstегiогi) порушення виявляються постфактум, через що
їх важче виправляти.

Вченi розрiзняють наступнi види аудиту: аудит звiтностi, до�
стовiрностi (наш традицiйний фiнансовий контроль); аудит дi�
яльностi (пiд дiяльнiстю розумiють усi операцiї, якi здiйснює
будь�яка установа); аудит вiдповiдностi (аналiз дiяльностi тiєї
чи iншої установи, того чи iншого суб’єкта господарювання на
предмет того, наскiльки вiн виконує розпорядження органiзацiї
чи установи, яка для нього є вищестоящою, тобто аудит вiдпо�
вiдностi виконання законiв, контроль дотримання iнструкцiй,
нормативiв, розпоряджень органу управлiння)1.

В Українi, як i в зарубiжних країнах, набув поширення фi�
нансовий аудит — перевiрка правильностi, достовiрностi, точнос�
тi бухгалтерської облiку та фiнансової звiтностi. Його метою є
встановлення розбiжностей мiж фактичними даними i нормами
чинного законодавства, якi визначають порядок ведення бухгал�
терського облiку й складання фiнансової звiтностi та виявлен�
ня порушень у зазначенiй сферi. Цей вид аудиту застосовують у
своїй дiяльностi як незалежнi, так i державнi аудитори.

Мiжнародною органiзацiєю вищих органiв державного фi�
нансового контролю (INTOSAI) у 1989 р. було прийнято Глоса�
рiй основних термiнiв контролю, в якому йдеться про iснування
двох видiв аудиту: фiнансового аудиту та аудиту адмiнiстратив�
ної дiяльностi. Фiнансовий аудит передбачає дослiдження фi�
нансових документiв i рахункiв пiдконтрольного суб’єкта з метою

Загальна характеристика фiнансового контролю i аудиту 59

1 Державний аудит в системi фiнансового контролю. З виступу президен�
та Мiжнародного iнституту фiнансiв Кравченка В. I. // Фiнансовий конт�
роль. — 2005. — № 2.



виявлення вiдповiдностi виконання фiнансово�господарських
операцiй визначеним цiлям i бюджету, правильностi вiдобра�
ження їх в облiку i звiтностi, перевiрку дотримання чинних пра�
вил i норм. Вiдповiдно до Глосарiю фiнансовий аудит полягає у:
контролi законностi i своєчасностi операцiй, вiдповiдностi їх па�
раметрiв встановленим нормам i правилам та оцiнки реальностi
боргiв i зобов’язань; контролi правильностi оплати та достовiр�
ностi вiдображення в облiку результатiв операцiй; оцiнки си�
стеми дiй, спрямованих на забезпечення збереження (економiї)
ресурсiв. Щодо аудиту адмiнiстративної дiяльностi, то Глосарiй
вказує, що пiд час його проведення вивчаються процедури прий�
няття i виконання управлiнських рiшень з метою досягнення
визначених цiлей. Одним iз елементiв аудиту адмiнiстративної
дiяльностi є аудит ефективностi використання ресурсiв — фор�
ма контролю якостi управлiнських рiшень на предмет економiч�
ностi та ефективностi використання трудових, фiнансових i ма�
терiальних ресурсiв.

У Стандартах з аудиту державних фiнансiв1 зазначається, що
на рiвнi державних фiнансiв сфера дiяльностi ВОФК охоплює
аудит законностi i правильностi, аудит результативностi. Аудит
законностi i правильностi передбачає такi операцiї: засвiдчення
фiнансової вiдповiдальностi структур, якi зобов’язанi звiтувати
про свою дiяльнiсть, що передбачає перевiрку та оцiнку бухгал�
терської документацiї i пiдготовку висновку стосовно фiнансо�
вих звiтiв; засвiдчення фiнансової вiдповiдальностi всього дер�
жавного апарату в цiлому; перевiрка операцiй та фiнансової систе�
ми, а також оцiнка стану дотримання пiдконтрольним суб’єктом
чинних нормативних актiв; перевiрка системи внутрiшнього
управлiння i контролю та функцiй внутрiшнього аудиту; пере�
вiрка правильностi та доцiльностi адмiнiстративних рiшень, якi
приймаються пiдконтрольним суб’єктом; вiдзначення всiх iнших
моментiв, якi були виявленi пiд час перевiрки або мають вiдно�
шення до неї, якi ВОФК вважає за необхiдне вiдзначити. Аудит
результативностi передбачає визначення обсягiв економiчностi,
результативностi та ефективностi: визначення обсягiв еконо�
мiчностi, досягнутої в управлiннi завдяки застосуванню ефек�
тивних адмiнiстративних принципiв та практики при впрова�
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дженнi ефективної управлiнської полiтики; перевiрка ефектив�
ностi використання людських, фiнансових та iнших ресурсiв i
перевiрка систем iнформацiї, оцiнки результатiв та їх монiто�
ринг; аналiз заходiв, вжитих пiдконтрольним суб’єктом для усу�
нення виявлених недолiкiв; перевiрка результативностi дiяль�
ностi щодо виконання намiчених цiлей пiдконтрольного суб’єкта
та аналiз фактичних наслiдкiв дiяльностi у порiвняннi iз запла�
нованими.

У Стандартах вiдзначається, що коли вiдповiднi сфери пере�
вiрки законностi, правильностi i оцiнка результатiв переплiта�
ються мiж собою, то можлива iнша класифiкацiя аудитiв, яка за�
лежатиме вiд їх кiнцевої мети. Аналiз полiтичних принципiв, на
якi спираються державнi програми, в основному не включаєть�
ся до сфери аудиту результативностi. В деяких країнах консти�
туцiя або чинне законодавство не надiляють ВОФК повнова�
женнями контролювати «ефективнiсть» або «результативнiсть»
управлiння фiнансовою дiяльнiстю виконавчої влади. Оцiнка до�
цiльностi та корисностi адмiнiстративних рiшень та ефективнос�
тi управлiння належить до сфери компетенцiї мiнiстрiв, яким до�
ручено органiзацiю функцiонування адмiнiстративних служб i
якi несуть вiдповiдальнiсть за свою роботу перед законодавчим
корпусом. Термiн, який у такому випадку видається бiльш адек�
ватним для визначення контрольних функцiй ВОФК, що вихо�
дять за межi традицiйного розумiння аудиту законностi, — це
«аудит ефективностi управлiння». Два види аудиту — законнос�
тi i ефективностi управлiння можуть бути об’єднанi в один, тим
бiльше, що вони доповнюють одне одного, при цьому аудит за�
конностi може бути пiдготовчим етапом аудиту ефективностi
управлiння, що сприяє зрештою виправленню ситуацiї, яка ви�
никла внаслiдок порушень на теренi законностi.

У зарубiжнiй практицi важливе мiсце вiдводиться саме ау�
диту ефективностi дiяльностi, який здiйснюється автономно вiд
фiнансового аудиту правильностi/вiдповiдностi (дослiдження фi�
нансової пiдзвiтностi, систем внутрiшнього контролю i аудиту
та окремих трансакцiй у пiдконтрольних органiзацiях), i спря�
мований на оцiнювання економiчностi, ефективностi та резуль�
тативностi адмiнiстративної дiяльностi в державному секторi
економiки. Його сутнiсть полягає в системному дослiдженнi про�
цесiв на основi аналiзу спiввiдношень мiж внесками, продукта�
ми та результатами на шляху досягнення органом влади (iншою
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пiдконтрольною органiзацiєю) програмних цiлей, а також ана�
лiзу впливу цiєї дiяльностi (або бездiяльностi) на вирiшення
суспiльно важливих проблем або виконання функцiй держав�
ного чи мiсцевого значення. Порiвнюючи фiнансовий аудит та
аудит адмiнiстративної дiяльностi А. В. Мамишев зазначає, що
фiнансовий аудит мiстить: аналiз та пiдтвердження показникiв
фiнансової звiтностi державних органiв, включаючи експерти�
зу та оцiнку законностi фiнансових операцiй i правильнiсть ве�
дення бухгалтерського облiку; перевiрку фiнансової системи
та господарських операцiй, у тому числi перевiрку дотримання
норм законодавства i статутної дiяльностi вказаних суб’єктiв;
дослiдження адекватностi адмiнiстративних рiшень, прийнятих
органами управлiння; оцiнку надiйностi внутрiшнього контро�
лю та якостi внутрiшнього аудиту. Вiн вiдзначає, що складови�
ми аудиту адмiнiстративної дiяльностi є: аудит економiчностi
дiяльностi вiдповiдно до ефективних управлiнських принци�
пiв та практики, а також управлiнської стратегiї; аудит ефек�
тивностi використання людських, фiнансових та iнших ресур�
сiв, у тому числi перевiрку iнформацiйних систем та оцiнку
виконання процедур, якими керуються суб’єкти для виправ�
лення виявлених недолiкiв; аудит результативностi дiяльностi
щодо досягнення пiдконтрольним суб’єктом визначених цiлей
та оцiнка фактичних результатiв дiяльностi у зiставленнi з очi�
куваними1.

Дослiджуючи фiнансовий контроль, Н. Д. Бровкина визна�
чає контроль фiнансової звiтностi, контроль вiдповiдностi, конт�
роль дотримання законодавства, контроль ефективностi як основ�
нi його типи та ототожнює поняття «контроль фiнансової звiт�
ностi» i «фiнансовий аудит»2.

Державний аудит може бути зовнiшнiм та внутрiшнiм. У Гло�
сарiю термiнiв, прийнятих у Мiжнародних стандартах аудиту,
внутрiшнiй аудит (Internal auditing) визначається як дiяльнiсть
з оцiнки роботи суб’єкта його внутрiшньою службою. Поряд з
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iншими питаннями в її функцiї входить перевiрка, оцiнка i мо�
нiторинг адекватностi i ефективностi систем бухгалтерського об�
лiку i внутрiшнього контролю.

З метою наближення понятiйної бази, що стосується органi�
зацiї i здiйснення фiнансового контролю в Українi, до мiжна�
родних стандартiв, прийнято Концепцiю розвитку державного
внутрiшнього фiнансового контролю (затверджена розпоряджен�
ням Кабiнету Мiнiстрiв України № 158�р. вiд 24.05.2006), у якiй
дається визначення внутрiшнього аудиту — форма контролю, що
забезпечує функцiонально незалежну оцiнку дiяльностi органiв
державного сектору та дає впевненiсть Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни, Мiнiстерству фiнансiв України, iншим заiнтересованим цент�
ральним органам виконавчої влади, керiвництву органiв держав�
ного сектору в тому, що система державного управлiння функ�
цiонує у спосiб, який максимально знижує ризик шахрайства,
марнотратства, допущення помилок чи нерентабельностi.

Метою внутрiшнього аудиту є надання рекомендацiй з удо�
сконалення дiяльностi органу державного сектору, пiдвищення
ефективностi процесiв управлiння, що сприяє досягненню ме�
ти органом державного сектору. До завдань внутрiшнього ауди�
ту належить забезпечення ефективного внутрiшнього контролю
вiдповiдно до понесених витрат. Здатнiсть надання незалежних
та об’єктивних рекомендацiй є основною вiдмiннiстю внутрiш�
нього аудиту вiд iнших форм контролю.

У Концепцiї зазначається, що внутрiшнiй аудит може бути
централiзованим i децентралiзованим. Централiзований внут�
рiшнiй аудит — це державний внутрiшнiй аудит, що проводить�
ся Головним контрольно�ревiзiйним управлiнням України. Спря�
мування та координацiю централiзованого внутрiшнього ауди�
ту здiйснює Мiнiстерство фiнансiв України. Децентралiзований
внутрiшнiй аудит — внутрiшнiй аудит, що здiйснюється упов�
новаженим самостiйним пiдроздiлом (посадовою особою), пiд�
порядкованим безпосередньо керiвництву органу державного
сектору, але функцiонально не залежним вiд нього, в самому
органi державного сектору або в межах системи його управлiн�
ня. Нинi в мiнiстерствах, iнших центральних органах виконав�
чої влади вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
№ 685 вiд 22.05.2002 «Про здiйснення мiнiстерствами, iншими
центральними органами виконавчої влади внутрiшнього фiнан�
сового контролю» передбачено функцiонування контрольно�ре�
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вiзiйних пiдроздiлiв, але їх дiяльнiсть не можна ототожнювати з
проведенням внутрiшнього аудиту вiдповiдно до норм ЄС.

Зовнiшнiй аудит повинен проводитися ВОФК, зокрема Ра�
хунковою палатою України, i передбачає здiйснення оцiнки якос�
тi, ефективностi та результативностi внутрiшнього аудиту.

Можна погодитися з В. I. Кравченком1, що аналiз норматив�
но�правових актiв, якi визначають завдання та функцiї держав�
них органiв дає пiдстави зробити висновок те про, що держав�
ний аудит в тiй чи iншiй формi здiйснюють: Рахункова палата,
Державна контрольно�ревiзiйна служба України, Державна по�
даткова служба України, Державне казначейство, Мiнiстерство
фiнансiв України, Державна митна служба, Фонд державного
майна, Антимонопольний комiтет України.

У чинних нормативно�правових актах чiтко визначено поря�
док здiйснення державного фiнансового аудиту державною конт�
рольно�ревiзiйною службою України та Рахунковою палатою,
про це бiльш детально у наступних роздiлах.

Державний аудит вiдрiзняється вiд незалежного аудиту ко�
лом суб’єктiв, пiдставами та порядком його здiйснення, викори�
станням результатiв аудиторських перевiрок. У той же час вони
мають єдину мету, аудитори використовують однаковi засоби i
методи при проведеннi контрольних дiй.

У наукових працях, нормативних актах видiляють також ми�
тний, банкiвський та податковий аудит. Так, наказом Державної
податкової адмiнiстрацiї України № 567 вiд 25.11.2002 затвердже�
нi Методичнi рекомендацiї з органiзацiї кабiнетного аудиту, де ви�
значено таке поняття, як «кабiнетний аудит» (комплекс заходiв,
спрямованих на протидiю порушенням платниками податкiв по�
даткового законодавства, що здiйснюються за допомогою проце�
дур аудиторського аналiзу показникiв, поданих суб’єктами пода�
ткової звiтностi та iнформацiї, яка надiйшла з рiзних джерел i на�
копичена в базах даних державної податкової служби). Функцiї
проведення процедур кабiнетного аудиту покладено на пiдроздiл
податкового аудиту державної податкової служби України. Особ�
ливостi окремих видiв аудиту будуть висвiтленi у наступних роз�
дiлах навчального посiбника при розкриттi правового статусу дер�
жавних органiв, що проводять вiдповiднi аудиторськi перевiрки.
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1.5. Ôóíêöi¿ òà ïðèíöèïè
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Єдиного пiдходу щодо визначення та видiв функцiй i

принципiв фiнансового контролю у науковiй лiтературi не iснує.
Функцiї фiнансового контролю можна видiлити виходячи iз його
сутностi та завдань, що вiн виконує.

М. Ф. Базась, вказуючи на те, що функцiї фiнансового конт�
ролю спрямованi на забезпечення потреб управлiння, визначає
наступнi його функцiї: спостереження i контроль за дiяльнiстю
та фактичним станом суб’єкта господарювання; пiзнавальна (ви�
явлення причин та доведення фактiв, якi негативно впливають
на функцiонування системи управлiння та упорядкування адмi�
нiстративних вiдносин); iнформацiйно�аналiтична (одержана пiд
час контролю iнформацiя є пiдставою для прийняття адекват�
них управлiнських рiшень i проведення коригуючих дiй, щоб
забезпечити нормальне функцiонування об’єкта перевiрки); про�
фiлактична (виявлення фактiв порушення законодавства та спри�
яння лiквiдацiї явищ, якi породжують безгосподарнiсть пiдпри�
ємств та недотримання вимог чинних нормативних документiв
у майбутньому); сприяння дiяльностi суб’єктiв господарювання
рiзних форм власностi за допомогою економiчних важелiв та сти�
мулiв; мобiлiзуюча (при здiйсненнi контролю виявляють i недо�
лiки, i позитивне у дiяльностi пiдприємств, якi як позитивний
досвiд можуть використовуватись на iнших пiдприємствах); куль�
турна (виховання ощадливостi при витрачаннi матерiальних, тру�
дових i фiнансових ресурсiв); перспективно�дiйова функцiя (на�
дання рекомендацiй для вжиття заходiв i вдосконалення системи
управлiння)1. З таким широким спектром функцiй фiнансового
контролю навряд чи можна погодитися, але деякi з них заслуго�
вують на увагу.

О. Ю. Грачова зазначає, що активна, творча роль фiнансово�
го контролю проявляється в наступних його функцiях: вияв�
лення вiдхилень (встановлення вiдхилень у: виконаннi законiв
у частинi використання коштiв державного бюджету; форму�
ваннi доходної частини i використаннi видаткової частини бю�
джету; сферi фiнансової дiяльностi мiнiстерств i вiдомств, пiд�
приємств i органiзацiй); аналiз виявлених вiдхилень (передба�
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чає дослiдження фактiв, що визначили те чи iнше вiдхилення,
встановлення особистостей, вiдповiдальних за вiдхилення); ко�
регування (полягає у розробцi пропозицiй по усуненню виявле�
них вiдхилень у процесi формування та виконання бюджету, а
також у процесi фiнансово�господарської дiяльностi пiдприємств
i органiзацiй); превенцiї (проявляється у проведеннi профiлак�
тичної роботи по запобiганню правопорушенням); правоохоро�
ни (спрямована на запобiгання, зупинення неправомiрних дiй i
пов’язана iз застосуванням заходiв юридичної вiдповiдальностi
до винних осiб)1.

До функцiй фiнансового контролю I. П. Устинова вiдносить
профiлактичну (полягає у викриттi рiзного роду проявiв халат�
ностi та недбалостi у роботi з фiнансами, їх облiком), мобiлiзу�
ючу (за результатами перевiрок на пiдконтрольному пiдприєм�
ствi, установi, в органiзацiї вживаються заходи щодо покращан�
ня фiнансової, господарської дiяльностi) та деякi iншi2.

На наш погляд, до функцiй фiнансового контролю вiдно�
сяться: iнформацiйна, аналiтична, стабiлiзуюча, правоохоронна,
запобiжна та виховна функцiї.

Iнформацiйна функцiя полягає в тому, що в результатi здiйс�
нення фiнансового контролю вiдбувається збiр певної iнформа�
цiї, яка свiдчить про результати функцiонування пiдконтроль�
ного суб’єкта, його дiяльнiсть у сферi публiчних фiнансiв, управ�
лiння державним чи комунальним майном тощо та є пiдставою
для прийняття вiдповiдного управлiнського рiшення, проведен�
ня необхiдних дiй, що забезпечать нормальне функцiонування
пiдконтрольного суб’єкта, зокрема вжиття корегуючих заходiв
тощо. З цiєю функцiєю тiсно пов’язана iнша — аналiтична, оскiль�
ки будь�яка iнформацiя, яка отримується пiд час проведення
контрольних дiй, пiдлягає аналiзу, бо необхiдно виявити пору�
шення та визначити причини, що привели до їх вчинення, про�
вести корегуючi дiї з метою запобiгання фiнансовим порушен�
ням у майбутньому, а при наявностi заподiяної шкоди вжити за�
ходiв щодо її вiдшкодування.
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Окремi вченi видiляють правоохоронну функцiю, бо фiнан�
совий контроль здiйснюється не лише з погляду доцiльностi мо�
бiлiзацiї коштiв у вiдповiднi публiчнi фонди й ефективностi їх
розподiлу та використання, а й щодо законностi їх руху, закон�
ностi управлiння державним i комунальним майном.

Оскiльки фiнансовий контроль сприяє виявленню позитив�
них моментiв у дiяльностi пiдконтрольних суб’єктiв i, вiдповiд�
но, їх поширенню, усуненню наслiдкiв фiнансових порушень, з
метою пiдвищення ефективностi його дiяльностi, то можна пiд�
тримати погляд вчених щодо iснування мобiлiзуючої функцiї.
Хоч, якщо говорити про те, що фiнансовий контроль слугує ви�
явленню внутрiшнiх резервiв виробництва, то можна вказати на
iснування не мобiлiзуючої, а стабiлiзуючої функцiї.

Враховуючи твердження О. М. Козирiна1, який зазначає, що
фiнансовий контроль не варто зводити лише до способу забез�
печення законностi у фiнансовiй сферi, оскiльки вiн передба�
чає наявнiсть зворотних зв’язкiв, що виражаються в активному
впливi контролю на бiльш рацiональне використання фiнансо�
вих ресурсiв, в усуненнi перешкод оптимальному функцiонуван�
ню всiх ланок фiнансової системи, можна зробити висновок, що
до завдань фiнансового контролю також належить запобiгання
неправомiрним i незаконним операцiям i порушенням у сферi
публiчних фiнансiв. А це вказує на iснування саме запобiжної
функцiї фiнансового контролю. Отже, не потрiбно видiляти так
звану профiлактичну функцiю, її мiсце займе запобiжна, тим бiль�
ше, що змiст профiлактичної функцiї фактично зведено до ви�
криття рiзноманiтних порушень, що з погляду автора є не зовсiм
правильним.

До функцiй фiнансового контролю можна вiднести i вихов�
ну функцiю, бо контроль виховує почуття вiдповiдальностi, не�
примиримостi до рiзного роду порушень у фiнансовiй сферi.

Стосовно принципiв фiнансового контролю, то однi вченi ви�
значають принципи державного фiнансового контролю як пiд�
галузi фiнансового права та окремо видiляють принципи орга�
нiзацiї бюджетного контролю2, iншi подiляють принципи фi�
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нансового контролю на принципи органiзацiї i здiйснення1, або
видiляють лише принципи органiзацiї фiнансового контролю2.
М. Ф. Базась видiляє такi принципи фiнансового контролю як:
обов’язковiсть; об’єктивнiсть, точнiсть i достовiрнiсть; регуляр�
нiсть (перiодичнiсть, систематичнiсть); доцiльнiсть, своєчаснiсть
та оперативнiсть; плановiсть; зрозумiлiсть та адекватнiсть тлу�
мачення; законнiсть; державнiсть; гласнiсть; скоординованiсть;
незалежнiсть; професiоналiзм; конфiденцiйнiсть; цiльова та стра�
тегiчна спрямованiсть; дiєвiсть; науковiсть; системнiсть i комп�
лекснiсть; аспектнiсть, конкретнiсть та суттєвiсть; ситуацiйнiсть;
ефективнiсть3. Така класифiкацiя принципiв, на наш погляд, не
повною мiрою вiдповiдає сутностi самого фiнансового контролю.

Досить цiкаво класифiкує принципи фiнансового контро�
лю, залежно вiд рiвня їх закрiплення у нормативних документах,
Н. Д. Бровкiна: принципи, що прямо зазначенi у мiжнародних
правових актах; принципи, що мiстяться в законах; принципи,
що мiстяться в iнших нормативних документах; принципи, що
не дiстали свого вiдображення у нормативних документах4.

О. Ю. Грачова до основних принципiв державного фiнансо�
вого контролю вiдносить: законнiсть; постiйнiсть; неупередже�
нiсть осiб, якi перевiряють, стосовно пiднаглядового суб’єкта;
безпосереднiсть; об’єктивнiсть; незалежнiсть; гласнiсть; невiдво�
ротнiсть покарання5.

Принципи фiнансового контролю — основнi засади, на яких ба�
зується органiзацiя та здiйснення фiнансового контролю. Основ�
ним концептуальним документом, у якому ще у 1977 р. з ура�
хуванням рiзних систем фiнансового контролю i рiзних рiвнiв
розвитку, яких досяг фiнансовий контроль в окремих регiо�
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нах, закрiпленi принципи фiнансового контролю, є Лiмська Де�
кларацiя керiвних принципiв фiнансового контролю. Цi принци�
пи створенi на основi багаторiчного досвiду свiтового спiвтова�
риства Мiжнародною органiзацiєю вищих органiв державного
фiнансового контролю (INTOSAI), яка дiє пiд егiдою ООН та
сприяє обмiну думками i досвiдом мiж ВОФК держав свiту. До
принципiв фiнансового контролю Лiмська Декларацiя вiдносить
наступнi: незалежнiсть, об’єктивнiсть, гласнiсть, компетентнiсть.
На другiй сесiї Ради керiвних вищих органiв фiнансового конт�
ролю держав—учасниць СНД було прийнято Декларацiю про
загальнi принципи дiяльностi вищих органiв фiнансового конт�
ролю держав�учасниць СНД, яка до принципiв, на яких базуєть�
ся дiяльнiсть вищих органiв фiнансового контролю, вiдносить за�
коннiсть, незалежнiсть, об’єктивнiсть, компетентнiсть, оператив�
нiсть, доведенiсть, гласнiсть, дотримання професiйної етики.

На нашу думку, до основних принципiв фiнансового конт�
ролю слiд вiднести: законнiсть, плановiсть, публiчнiсть, незалеж�
нiсть, об’єктивнiсть, компетентнiсть, оперативнiсть, системнiсть.
Принципи фiнансового контролю одночасно є принципами його
органiзацiї та принципами дiяльностi суб’єктiв фiнансового конт�
ролю, оскiльки вони i реалiзуються пiд час дiяльностi останнiх.

Принцип законностi означає, що дiяльнiсть суб’єктiв фiнан�
сового контролю повинна вiдповiдати чинному законодавству
держави, їх працiвники мають неухильно дотримуватися пра�
вових норм.

У Юридичнiй енциклопедiї вiдзначається, що законнiсть по�
стає у кiлькох вимiрах: як принцип здiйснення державою влад�
них повноважень; як принцип поведiнки фiзичних i юридичних
осiб у сферi права; як принцип побудови системи нормативних
актiв; як режим соцiально�полiтичного життя, що визначає ре�
альнiсть писаного права та ступiнь його втiлення1.

У Преамбулi Декларацiї про загальнi принципи дiяльностi
вищих органiв фiнансового контролю держав—учасниць СНД
(далі — Декларація про принципи) зазначається, що її основною
метою є встановлення, у вiдповiдностi з мiжнародними норма�
ми, загальних принципiв дiяльностi ВОФК держав—учасниць
СНД як основи для об’єднання зусиль по вдосконаленню їх кон�
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ституцiйної i законодавчої бази, гармонiзацiї правового поля дi�
яльностi, оптимiзацiї й унiфiкацiї нацiональних законодавств у
зазначенiй сферi, пiдвищенню ефективностi державного фiнан�
сового контролю, що здiйснюється в iнтересах народу. Цей доку�
мент визначає принципи, на яких базується дiяльнiсть ВОФК
(в Українi чинним законодавством не передбачено iснування
такого органу), але на зазначених вище принципах базується дi�
яльнiсть i всiх iнших органiв, органiзацiй, що його здiйснюють,
бо це принципи фiнансового контролю.

Принцип законностi як основний конституцiйний принцип
по�рiзному закрiплюється в чинному законодавствi. У Консти�
туцiї України вiдзначається, що органи законодавчої, виконав�
чої влади здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до законiв
України. Це стосується таких державних органiв, що здiйсню�
ють фiнансовий контроль, як Верховна Рада України, Прези�
дент України, Кабiнет Мiнiстрiв України та iн. Щодо безпосе�
редньо контролюючих суб’єктiв, то про принципи їх дiяльностi
йдеться у нормативних актах, якi визначають їх правовий ста�
тус. Так, Закон України «Про Рахункову палату» мiстить ст. 3,
яка має назву «Принципи здiйснення контролю», де вказується,
що Рахункова палата здiйснює контроль на засадах законностi,
плановостi, об’єктивностi, незалежностi та гласностi.

На жаль, нормативно�правовi акти, що визначають правовий
статус iнших контролюючих суб’єктiв, зокрема закони України
«Про державну податкову службу в Українi» (вiд 04.12. 1990 р.
iз наступними змiнами) та «Про державну контрольно�ревiзiй�
ну службу в Українi» (вiд 26.01.1993 р. iз наступними змiнами i
доповненнями), не мiстять статей, якi б чiтко визначали прин�
ципи здiйснення контролю органами державної податкової та дер�
жавної контрольно�ревiзiйної служб. Оскiльки органи держав�
ної податкової служби України забезпечують регулярне надхо�
дження коштiв у державнi фонди фiнансових ресурсiв, а органи
державної контрольно�ревiзiйної служби здiйснюють контроль
за їх витрачанням, то, на думку автора, необхiдно в законодав�
ствi закрiпити основнi принципи їх дiяльностi в окремiй статтi.

Законнiсть може iснувати лише при наявностi стабiльного
законодавства, норми якого не суперечать одна однiй, оскiльки
воно закрiплює завдання i повноваження вiдповiдних суб’єктiв
фiнансового контролю, що сприяє належнiй дiяльностi останнiх.
Недостатня розробка певних питань, якi пiдлягають правовому
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регулюванню, застарiлiсть деяких норм, їх постiйна змiна нега�
тивно впливають на впровадження принципу законностi й вiд�
повiдно на дiяльнiсть суб’єктiв фiнансового контролю, оскiльки
створюються додатковi труднощi для правильного застосування
норм права, а отже, i для виконання ними завдань та функцiй.

Принцип плановостi властивий фiнансовому контролю,
оскiльки вiд належного планування контрольних заходiв зале�
жить повне i своєчасне виконання його завдань i функцiй, тобто
фiнансовий контроль повинен здiйснюватися за чiтко визначе�
ним планом.

Лiмська Декларацiя зазначає, що ВОФК повинен проводити
перевiрки вiдповiдно до затвердженої програми. У Стандартах
з аудиту державних фiнансiв вiдзначається, що аудитор повинен
планувати перевiрку у спосiб, який забезпечує економiчнiсть, ре�
зультативнiсть та ефективнiсть якiсного контролю, а також його
здiйснення у встановленi строки. Для органiзацiї перевiрки ауди�
тор повинен: визначити головнi елементи iнституцiйного кон�
тексту пiдконтрольного суб’єкта; чiтко визначити керiвникiв на
рiзних рiвнях органiзацiйної структури; врахувати формат, змiст
i користувачiв рекомендацiй, висновкiв i звiтiв; визначити цiлi
аудиту та шляхи, якими вони можуть бути досягнутi; визначи�
ти ключовi точки управлiнських механiзмiв i зробити поперед�
ню оцiнку їхнiх сильних i слабких сторiн; визначити вiдносну
важливiсть кожного iз пiдроздiлiв, що розглядаються як суб’єкт
перевiрки; проаналiзувати систему внутрiшнього управлiння
суб’єкта перевiрки, а також програму роботи цiєї системи; ви�
значити, якою мiрою можна довiряти iншим аудиторам, якi, на�
приклад, вiдповiдають за внутрiшнє управлiння; вибрати най�
бiльш результативний та ефективний метод аудиту; передбачи�
ти перевiрку щодо того, чи були вжитi належнi заходи стосовно
ранiше виявлених фактiв, звiтiв i рекомендацiй; зiбрати докуме�
нтацiю, яка стосується плану проведення аудиту та питань, якi
аудитор планує перевiрити. Як правило, план аудиту передба�
чає такi етапи: збiр iнформацiї про суб’єкт аудиту та його орга�
нiзацiйну структуру для визначення пiдроздiлiв, що мiстять ри�
зик i вiдносну важливiсть щодо перевiрки всiх iнших пiдроздi�
лiв; визначення цiлi аудиту та питань, якi пiдлягають перевiрцi;
проведення попереднього аналiзу з метою визначення пiдхо�
ду, який необхiдно обрати, характеру та масштабiв майбутнього
обстеження; придiлення уваги особливим проблемам, якi були
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видiленi на стадiї планування аудиту; пiдготовка кошторису i
графiку проведення аудиту; визначення потреби в кадрах i фор�
мування аудиторської групи; поiнформування суб’єкта аудиту
про масштаби, цiлi та критерiї аудиту; у разi необхiдностi обго�
ворення цих питань iз заiнтересованими сторонами.

Про важливiсть даного принципу свiдчить наявнiсть окре�
мого Стандарту державного фiнансового контролю за викорис�
танням бюджетних коштiв, державного i комунального майна — 2
«Планування державного фiнансового контролю» (затверджений
наказом Головного контрольно�ревiзiйного управлiння України
№ 168 вiд 08.08.2002), який визначає мету та основнi вимоги до
планування суб’єктами державного фiнансового контролю захо�
дiв з контролю за використанням бюджетних коштiв, державно�
го i комунального майна. У ньому зазначається, що пiд плану�
ванням слiд розумiти послiдовний процес, який охоплює систе�
му дiй, спрямованих на якiсне формування, розгляд, погоджен�
ня та затвердження планiв контрольних заходiв. Кожен суб’єкт
державного фiнансового контролю самостiйно розробляє i затвер�
джує порядок планування контрольних заходiв, але норми цього
Стандарту є обов’язковими для суб’єктiв державного фiнансо�
вого контролю при розробцi порядкiв планування власних конт�
рольних заходiв. Метою планування контрольних заходiв є: за�
безпечення оптимальної концентрацiї трудових, фiнансових та
матерiальних ресурсiв суб’єктiв державного фiнансового конт�
ролю при реалiзацiї визначених напрямiв контролю; усунення
паралелiзму та дублювання в роботi суб’єктiв державного фi�
нансового контролю шляхом забезпечення належного виконан�
ня вимог законодавства щодо державної регуляторної полiти�
ки. Стандарт визначає основнi вимоги до плану контрольних за�
ходiв, який повинен включати: тему контрольного заходу; назву
суб’єкта господарювання, який пiдлягає контролю, та мiсце його
розташування; термiн закiнчення контрольного заходу; перiод,
який пiдлягає контролю; перелiк суб’єктiв державного фiнан�
сового контролю, якi будуть спiльно проводити контрольнi за�
ходи (за їх погодженням). Включення до плану теми контроль�
ного заходу повинно мати обґрунтування. Законнi звернення
органiв державної влади (в тому числi правоохоронних орга�
нiв) та органiв мiсцевого самоврядування, в яких не вказується
обґрунтований термiн виконання контрольних заходiв, вклю�
чаються до планiв контрольних заходiв на наступне пiврiччя.
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Суб’єкти державного фiнансового контролю формують плани
основних напрямiв контрольних заходiв термiном на рiк. На осно�
вi цих планiв вони складають пiврiчнi плани контрольних за�
ходiв. Суб’єкти державного фiнансового контролю за вiдповiд�
ними запитами надають один одному за погодженням з iнiцiа�
торами контрольних заходiв власнi плани контрольних заходiв,
пропозицiї щодо проведення спiльних контрольних заходiв, iн�
формацiю про термiни проведення останнiх контрольних захо�
дiв щодо конкретних суб’єктiв господарювання та iншу iнфор�
мацiю, що стосується питань формування планiв контрольних
заходiв. Суб’єктами державного фiнансового контролю до пла�
нiв контрольних заходiв не включаються суб’єкти господарю�
вання, щодо яких: термiн проведення попереднiх контрольних
заходiв цими ж суб’єктами з тих самих питань менший одного
року (365 календарних днiв); вже здiйснено контрольнi захо�
ди iншими суб’єктами державного фiнансового контролю або
контрольними органами з тих самих питань та за перiод, який
пiдлягає контролю. Затвердження планiв контрольних захо�
дiв здiйснюється керiвником мiнiстерства, iншого центрально�
го органу виконавчої влади у порядку, визначеному законодав�
ством. Внесення змiн до планiв контрольних заходiв проводить�
ся у порядку їх затвердження. Про змiни, внесенi до планiв
контрольних заходiв, повiдомляються iншi суб’єкти держав�
ного фiнансового контролю, якi проводять спiльнi контрольнi
заходи.

Отже, плановiсть є важливим принципом органiзацiї робо�
ти суб’єктiв фiнансового контролю, якi проводять контрольнi
заходи на пiдставi мiсячних, квартальних, рiчних планiв.

Важливим принципом фiнансового контролю є принцип пуб�
лiчностi. У навчальнiй та науковiй лiтературi частiше йдеться
не про публiчнiсть, а про гласнiсть. Юридична енциклопедiя ви�
значає гласнiсть як вiдкритiсть громадського життя, що означає
доступнiсть достовiрної iнформацiї про дiяльнiсть державних
органiв, або як один iз принципiв здiйснення демократiї, ефек�
тивного функцiонування усiх її iнститутiв, дiяльностi державних
органiв, органiв мiсцевого самоврядування та об’єднань грома�
дян, реалiзацiї права на iнформацiю1.
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Декларацiя Ради керiвникiв вищих органiв фiнансового
контролю держав�учасниць Спiвдружностi Незалежних Дер�
жав про забезпечення гласностi у дiяльностi вищих органiв фi�
нансового контролю та їх взаємодiю з рiзними гiлками влади1

передбачає, що ВОФК реалiзують принцип гласностi шляхом
надання незалежної, достовiрної i об’єктивної iнформацiї про
ефективнiсть управлiння державними фiнансовими ресурсами.
Основною формою забезпечення гласностi дiяльностi ВОФК є
надання парламентам i/або керiвникам держав звiтiв про свою
дiяльнiсть, використання державних фiнансових ресурсiв, ре�
зультати контрольних (аудиту) i експертно�аналiтичних заходiв.
Принцип гласностi реалiзується також шляхом розмiщення ма�
терiалiв за результатами контролю (аудиту), iнших вiдомостей
про дiяльнiсть ВОФК контролю в засобах масової iнформацiї,
проведення прес�конференцiй, брифiнгiв та iнших заходiв. Реа�
лiзацiя принципу гласностi можлива при дотриманнi принци�
пiв законностi i об’єктивностi. ВОФК забезпечують реалiзацiю
принципу гласностi у частинi, що не суперечить вимогам законо�
давства про охорону прав i свобод особи, про державнi таємницi
й iнших, передбачених законом, вiдомостей. Дiяльнiсть ВОФК
має сприяти досягненню вiдкритостi й прозоростi використан�
ня державних фiнансових ресурсiв.

Отже, оприлюднення результатiв контрольних заходiв є од�
нiєю iз складових названого принципу. Стандарт державного фi�
нансового контролю за використанням бюджетних коштiв, дер�
жавного i комунального майна—8 «Оприлюднення результатiв
державного фiнансового контролю» (затверджений наказом Го�
ловного контрольно�ревiзiйного управлiння України № 168 вiд
08.08.2002) (далi Стандарт—8), визначає загальнi норми опри�
люднення результатiв державного фiнансового контролю, тобто
результатiв дiяльностi суб’єктiв державного фiнансового конт�
ролю з виконання ними завдань щодо забезпечення цiльового
та ефективного використання бюджетних коштiв, державного
i комунального майна. Обов’язок забезпечення оприлюднення
результатiв державного фiнансового контролю, з урахуванням
необхiдностi дотримання режиму спецiальних обмежень, уста�
новлених законодавством, покладено на мiнiстерства, iншi цент�
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ральнi органи виконавчої влади, якi самостiйно з дотриманням
норм цього Стандарту та вiдповiдно до законодавства розробля�
ють порядок оприлюднення результатiв.

Суб’єкти державного фiнансового контролю при оприлюд�
неннi результатiв державного фiнансового контролю за пого�
дженням з iнiцiаторами контрольних заходiв можуть використо�
вувати такi форми висвiтлення iнформацiї: випуск i поширення
iнформацiйних та довiдкових збiрникiв, бюлетенiв (спецiальних
бюлетенiв), журналiв, оглядiв, прес�релiзiв, експрес�iнформацiї;
опублiкування нормативно�правових актiв в офiцiйних видан�
нях та базах законодавства; проведення прес�конференцiй, бри�
фiнгiв, органiзацiя iнтерв’ю з керiвниками суб’єктiв державного
фiнансового контролю для вiтчизняних i зарубiжних засобiв ма�
сової iнформацiї; публiкацiї виступiв керiвникiв або iнших вiдпо�
вiдальних працiвникiв суб’єктiв державного фiнансового конт�
ролю у засобах масової iнформацiї; проведення тематичних теле�
i радiопередач з питань дiяльностi суб’єктiв державного фiнан�
сового контролю; функцiонування власних веб�сторiнок в Iнтер�
нетi; iншi форми поширення офiцiйної iнформацiї, що не супе�
речать законодавству.

Публiчнiсть та прозорiсть дiяльностi суб’єктiв фiнансового
контролю забезпечується через налагодження зв’язкiв з громад�
ськiстю шляхом розгляду та надання на звернення (запити, скар�
ги, заяви) громадян письмової або усної iнформацiї за погоджен�
ням з iнiцiаторами контрольних заходiв.

У Положеннi про Головне контрольно�ревiзiйне управлiння
України (затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
№ 884 вiд 27.06. 2007) зазначено, що Головне контрольно�ревi�
зiйне управлiння взаємодiє iз засобами масової iнформацiї та гро�
мадськiстю з метою дотримання принципiв вiдкритостi, прозо�
ростi та гласностi пiд час провадження своєї дiяльностi, якщо
iнше не передбачене законодавством.

Iз змiсту Закону України «Про державну податкову службу
в Українi» (вiд 04.12.1990 iз наступними змiнами i доповнення�
ми) можна зрозумiти, що принципом дiяльностi органiв держа�
вної податкової служби також є публiчнiсть, оскiльки цi органи
забезпечують виконання дохiдної частини бюджетiв, iнформа�
цiю доводять до вiдома громадськостi, формуючи суспiльну дум�
ку про важливiсть добровiльної сплати податкiв, зборiв та iнших
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обов’язкових платежiв для економiчної стабiльностi в державi,
виконання її завдань i функцiй.

З аналiзу чинного законодавства, наведених матерiалiв видно,
що ототожнюються поняття «гласнiсть» i «публiчнiсть». Даючи
визначення поняття «гласностi», навiть Юридична енциклопе�
дiя не зовсiм чiтко його тлумачить. Пiд «публiчнiстю» доцiльно
розумiти саме доведення результатiв дiяльностi суб’єктiв фiнан�
сового контролю до вiдома громадськостi шляхом опублiкуван�
ня цих результатiв у пресi, повiдомлення через iншi засоби ма�
сової iнформацiї тощо.

Дотримання принципу публiчностi є однiєю з основних умов
дiяльностi суб’єктiв фiнансового контролю. Iнформування ши�
рокого кола осiб про роботу суб’єктiв фiнансового контролю ви�
кликатиме дискусiю, а отже i створить бiльш сприятливi умови
для реалiзацiї їх висновкiв, для запобiгання порушенням фiнан�
сової дисциплiни. Маючи у своїй дiяльностi надзвичайно важ�
ливий iнструмент — публiчнiсть процесу контролю — суб’єкти
фiнансового контролю об’єктивно i вiдкрито доводять до гро�
мадян України вiдомостi про стан дотримання фiнансової дис�
циплiни в державi.

Пiд «гласнiстю» необхiдно розумiти обов’язковiсть прохо�
дження фiнансових документiв, висновкiв про дiяльнiсть пев�
них суб’єктiв фiнансового контролю через представницькi орга�
ни. I такi представницькi органи, зокрема Верховна Рада Украї�
ни чи мiсцевi ради депутатiв, у вiдкритому засiданнi приймають
по них певнi рiшення.

Про розмежування цих двох понять свiдчить наявнiсть у
чинному законодавствi положень про дотримання державної,
службової та комерцiйної таємниць посадовими особами. Так, у
згаданому Стандартi—8 зазначено, що службовi особи суб’єктiв
державного фiнансового контролю зобов’язанi дотримуватись
установлених вимог законодавства щодо збереження державної
таємницi, конфiденцiйної, таємної, службової iнформацiї та iн�
шої iнформацiї, обмеження щодо розголошення якої установленi
суб’єктом господарювання в межах, визначених законодавством,
а також установлених термiнiв її нерозголошення. Обмеження
доступу до службової iнформацiї суб’єктiв державного фiнансо�
вого контролю встановлюються мiнiстерствами, iншими цент�
ральними органами виконавчої влади вiдповiдно до законодав�
ства внутрiшнiми нормативно�правовими документами.
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Публiчнiсть позитивно впливає на ефективнiсть роботи су�
б’єктiв фiнансового контролю, на об’єктивнiсть прийняття ними
рiшень, оскiльки результати контрольних заходiв, що ними про�
водяться, стають пiд громадський контроль, тобто пiд контроль
громадян. Публiчнiсть у роботi суб’єктiв фiнансового контролю
висуває особливо високi вимоги до якостi, достовiрностi, об’єк�
тивностi матерiалiв, що готуються для оприлюднення, оскiльки
вони стають доступними для всiх. Дотримання цього принципу
має важливе виховне значення. Пiддання саме публiчностi, а не
гласностi фактiв незаконного, нецiльового чи неефективного ви�
користання фiнансових ресурсiв, неефективного управлiння дер�
жавним чи комунальним майном тощо, з одного боку, сприятиме
вихованню правопорушникiв у фiнансовiй сферi шляхом впливу
на них громадської думки, тобто має виховне значення, а з iншо�
го — попереджатиме про можливiсть застосовування до винних
осiб вiдповiдних фiнансових, адмiнiстративних чи iнших санк�
цiй, сприяючи зменшенню порушень фiнансової дисциплiни.

Принцип незалежностi означає, що суб’єкти фiнансового
контролю повиннi бути не залежнi вiд пiдконтрольних суб’єк�
тiв i захищенi вiд стороннього впливу. Крiм цього, незалежнiсть
передбачає вiдсутнiсть у осiб, що проводять контрольнi заходи,
будь�якої зацiкавленостi стосовно пiдконтрольного суб’єкта.
Можна говорити про iснування двох понять «абсолютна неза�
лежнiсть» i «вiдносна незалежнiсть». Контролюючi суб’єкти по�
виннi бути вiдносно незалежними вiд iнших державних органiв,
оскiльки у певних випадках, вiдповiдно до чинного законодав�
ства, останнi дають доручення їм, якi повиннi бути виконанi, та
абсолютно не залежними вiд пiдприємств, установ, органiзацiй
тощо, що ними контролюються.

У той же час абсолютно не залежним вiд будь�яких держав�
них органiв, iнших осiб тощо повинен бути в державi ВОФК. Про
необхiднiсть незалежностi ВОФК зазначає Лiмська Деклара�
цiя, вiдповiдно до якої незалежнiсть повинна бути закрiплена у
Конституцiї. У нiй зазначається, що ВОФК можуть виконувати
покладенi на них завдання об’єктивно i ефективно лише в тому
випадку, коли вони не залежнi вiд органiзацiй, якi перевiряють,
i захищенi вiд стороннього впливу; пiдкреслюється, що абсолю�
тна незалежнiсть державних органiв неможлива, оскiльки вони
є частиною держави в цiлому, але вищий орган повинен мати
функцiональну i органiзацiйну незалежнiсть, яка необхiдна для
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виконання покладених на нього завдань; вiдзначено, що незалеж�
нiсть ВОФК нерозривно пов’язана з незалежнiстю його членiв,
яка повинна бути гарантована Конституцiєю; зазначено, що про�
цедура вiдкликання членiв ВОФК повинна визначатися Кон�
ституцiєю.

У Декларацiї про основи незалежностi вищих органiв фiнан�
сового контролю держав — учасниць Спiвдружностi Незалежних
Держав1 визначено такi види незалежностi ВОФК, як функцiо�
нальна, органiзацiйна та фiнансова незалежнiсть. Зазначається,
що незалежнiсть ВОФК гарантується державою i закрiплюєть�
ся Конституцiєю та iншими законами держави. Важливе значен�
ня має фiнансова незалежнiсть, яка необхiдна для виключення
впливу на їх дiяльнiсть з боку органiв виконавчої влади, а отже
фiнансування їх дiяльностi має здiйснюватися за рахунок кош�
тiв, передбачених в державному бюджетi окремим рядком.

Про незалежнiсть аудиторiв йдеться й у Законi України «Про
внесення змiн до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть»
(в ред. вiд 14.09.2006), вiдповiдно до якого забороняється про�
ведення аудиту аудитором: який має прямi родиннi стосунки з
членами органiв управлiння суб’єкта господарювання, що пере�
вiряється; який має особистi майновi iнтереси в суб’єкта госпо�
дарювання, що перевiряється; який є членом органiв управлiння,
засновником або власником суб’єкта господарювання, що пере�
вiряється; який є працiвником суб’єкта господарювання, що пе�
ревiряється; який є працiвником, спiввласником дочiрнього пiд�
приємства, фiлiї чи представництва суб’єкта господарювання,
що перевiряється; в iнших випадках, за яких не забезпечуються
вимоги щодо його незалежностi. Членам адмiнiстративних, ке�
рiвних та контролюючих органiв аудиторських фiрм, якi не є
аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам ауди�
торських фiрм забороняється втручатися в практичне виконання
аудиту в спосiб, що порушує незалежнiсть аудиторiв, якi здiйс�
нюють аудит.

У Стандартах з аудиту державних фiнансiв2 зазначено, що
незалежнiсть та об’єктивнiсть мають непересiчне значення у
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будь�якiй країнi, безвiдносно до її полiтики в галузi контролю
та аудиту. Вiдповiдна незалежнiсть вiд законодавчої та вико�
навчої влади видається необхiдною для належного здiйснення
аудиту, метою якого є отримання результатiв, що заслуговують
на довiру. Принцип незалежностi вимагає, щоб прийняття рiшень
стосовно питань контролю та аудиту, в тому числi плану роботи
в цьому напряму, було виключною компетенцiєю ВОФК. Крiм
цього, ВОФК має бути незалежним вiд пiдконтрольних суб’єк�
тiв. Однак вiн повинен дiяти у спосiб, який дозволяє останнiм
зрозумiти його роль та функцiї. Йому слiд намагатися пiдтри�
мувати з пiдконтрольними суб’єктами дружнi вiдносини, що до�
зволить безперешкодно отримувати необхiдну iнформацiю та
спiлкуватися у дусi взаєморозумiння та взаємної поваги. При
цьому ВОФК, зберiгаючи свою незалежнiсть, може погодитися
бути залученим до реформ, запланованих керiвництвом пiдконт�
рольної органiзацiї в таких сферах, як бухгалтерський облiк в
державних установах чи фiнансове законодавство, чи погодити�
ся консультувати їх з питань розробки законопроектiв або нор�
мативних актiв, якi стосуються сфери компетенцiї ВОФК чи
аудиту. Втiм у таких випадках орган аудиту не повинен втру�
чатися в адмiнiстративне управлiння, йому слiд спiвпрацювати
окремо з деякими адмiнiстративними службами, надаючи їм тех�
нiчну допомогу чи передаючи їм свiй досвiд у галузi управлiн�
ня фiнансами. Якщо спiвробiтник ВОФК має стосунки соцiаль�
ного, особистого чи iншого характеру iз керiвництвом пiдконт�
рольного суб’єкта, якi можуть зашкодити об’єктивностi ВОФК,
проводити аудит в цiй структурi йому доручати не можна.

Особливостi незалежностi аудиторiв визначає Кодекс етики
INTOSAI1. Так, контролери�аудитори мають бути не залежни�
ми вiд пiдконтрольних суб’єктiв i вiд будь�яких iнших зацiкав�
лених зовнiшнiх груп. А це вимагає вiд контролерiв�аудиторiв
поводитися у такий спосiб, щоб їхня незалежнiсть змiцнювала�
ся чи, принаймнi, не послаблювалася. Важливо, щоб контроле�
ри�аудитори були незалежними та неупередженими не тiльки у
дiйсностi, але й в уявленнi людей. Коли йдеться про питання
здiйснення контролю необхiдно, щоб особистi чи зовнiшнi iнте�
реси не зашкоджували незалежностi контролерiв. Наприклад,
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їх незалежностi може бути завдано шкоди тиском чи впливом
на них ззовнi, їх упередженням проти пiдконтрольних посадо�
вих осiб, органiзацiй, проектiв або програм; тим, що в недалеко�
му минулому вони працювали в пiдконтрольнiй органiзацiї; при�
ватними чи фiнансовими зв’язками, якi можуть бути в основi
конфлiктiв iнтересiв чи родинних зв’язкiв. Контролери�аудито�
ри повиннi утримуватися вiд будь�якої роботи, в якiй вони ма�
ють особистi iнтереси.

Принцип об’єктивностi є специфiчним принципом фiнансо�
вого контролю. Об’єктивнiсть передбачає необхiднiсть забезпе�
чення контролюючими суб’єктами неупередженого пiдходу до
пiдконтрольних суб’єктiв пiд час проведення контрольних дiй,
узагальнення результатiв контролю, якi повиннi ґрунтуватися на
достовiрнiй iнформацiї, а також точнiсть, достовiрнiсть резуль�
татiв контролю. Особистi стосунки осiб, що здiйснюють конт�
роль з посадовими чи iншими особами пiдконтрольного суб’єк�
та не можуть впливати на результати контролю, формування
висновкiв. Цей принцип тiсно пов’язаний iз принципами публiч�
ностi та незалежностi, бо для прийняття об’єктивних висновкiв
контролюючими суб’єктами вони повиннi бути не залежними вiд
пiдконтрольних суб’єктiв. В той же час основним критерiєм об’єк�
тивностi висновкiв є законнiсть. Об’єктивнiсть висновкiв посадо�
вих осiб контролюючих суб’єктiв забезпечується встановленням
певних квалiфiкацiйних вимог до осiб, якi претендують на вiдпо�
вiднi посади, та забороною займатися певною дiяльнiстю тощо.

У Кодексi етики INTOSAI дещо уточнюється цей принцип:
контролери�аудитори мають виявляти об’єктивнiсть та неупере�
дженiсть у будь�якiй їх дiяльностi, зокрема в їх звiтах, якi повин�
нi бути чiткими та об’єктивними. Тому погляди, що мiстяться в
окремих висновках i звiтах, мають спиратися виключно на до�
кази, отриманi та зiбранi iз дотриманням стандартiв контролю.

Iснування принципу компетентностi випливає iз наявностi
принципу об’єктивностi, оскiльки для об’єктивного прийняття
вiдповiдних рiшень у сферi фiнансового контролю посадовi осо�
би контролюючих суб’єктiв повиннi бути професiоналами своєї
справи, мати високий рiвень професiйної пiдготовки i необхiд�
ний практичний досвiд.

Працiвники контролюючих суб’єктiв повиннi бути високо�
квалiфiкованими, досвiдченими спецiалiстами i сповiдувати ви�
сокi моральнi принципи для належного виконання покладених
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на них обов’язкiв. Це сприятиме не лише дотриманню принципу
законностi, а i принципу компетентностi. Тому процедура до�
бору кадрiв до органiв фiнансового контролю повинна бути ре�
тельною. Так, призначення на посади i звiльнення з посад Голо�
ви та членiв Рахункової палати стаття 85 Конституцiї вiдносить
до повноважень Верховної Ради України. Спочатку кандидату�
ра члена Рахункової палати обговорюється в бюджетному комi�
тетi, у депутатських групах i фракцiях, потiм йде представлення
Верховнiй Радi України, обговорення на сесiйному засiданнi й
затвердження шляхом таємного голосування.

Законодавство про державну податкову службу України вста�
новлює певнi вимоги до посадових осiб органiв державної подат�
кової служби. Так, вiдповiдно до ст. 15 Закону України «Про
державну податкову службу в Українi» посадовою особою орга�
ну державної податкової служби може бути особа, яка має освi�
ту за фахом та вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, установле�
ним Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

Стандарти з аудиту державних фiнансiв1 передбачають, що
ВОФК має регулярно встановлювати та переглядати вимоги сто�
совно мiнiмального рiвня пiдготовки аудиторiв, якi добирають�
ся, а також створювати умови для пiдвищення професiйного та
загальноосвiтнього рiвня персоналу з метою забезпечення ефек�
тивного виконання ним своїх завдань. Персонал ВОФК має гли�
боко знати iнституцiйний контекст, зокрема роль законодавчо�
го органу, правовi та iнституцiйнi положення, що регулюють дi�
яльнiсть та статути державних установ�розпорядникiв бюджет�
них коштiв. Вiн також повинен добре знати стандарти аудиту,
полiтику, процедури та методи роботи ВОФК. Перевiрка фiнан�
сових механiзмiв, бухгалтерської документацiї та фiнансових
звiтiв вимагає наявностi бухгалтерської пiдготовки та пiдготов�
ки з сумiжних дисциплiн, а також знання законодавства i нор�
мативних актiв, якi стосуються сфери вiдповiдальностi ревiзо�
ваної структури. Крiм того, аудит ефективностi може вимагати
додаткової пiдготовки в таких галузях знань, як державне управ�
лiння, економiка та соцiальнi науки.

Вiдповiдно до загальних стандартiв здiйснення аудиту перед�
бачається, що аудитор та ВОФК повиннi володiти належною
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квалiфiкацiєю (компетентнiстю), бо статус ВОФК зобов’язує
його формувати точку зору щодо ревiзованих фiнансових доку�
ментiв, складати звiти, робити висновки та рекомендацiї. Для
ефективного здiйснення своїх контрольних повноважень у га�
лузi аудиту ВОФК повинен мати необхiдних для цього фахiв�
цiв i досвiд. Незалежно вiд характеру перевiрок, що їх має про�
водити ВОФК в рамках своїх повноважень, завдання здiйснен�
ня таких перевiрок має доручатися особам, рiвень пiдготовки та
досвiд яких вiдповiдають характеру, напрямку i складностi зав�
дання. ВОФК повинен бути озброєний всiма сучасними методо�
логiями, iнформацiйними технологiями, методами аналiтичних
дослiджень, статистичними вибiрками та знаряддям для конт�
ролю автоматизованих iнформацiйних систем.

У Кодексi етики INTOSAI вiдзначається, що контролери�
аудитори не повиннi займатися дiяльнiстю, яка виходить за ме�
жi їх компетенцiї та мають знати й застосовувати чиннi стан�
дарти, полiтику i процедури контролю, бухгалтерського облiку
та управлiння фiнансами. Вони повиннi також знати конститу�
цiйнi, юридичнi та iнституцiйнi принципи i норми, що регулю�
ють дiяльнiсть пiдконтрольного суб’єкта.

Принцип оперативностi передбачає швидке та чiтке прове�
дення контрольних дiй, оформлення їх результатiв, прийняття
вiдповiдних рiшень за результатами.

Як зазначалося, Декларацiя про принципи вказує на iсну�
вання принципiв доведеностi та дотримання професiйної етики.
Стандарт з аудиту державних фiнансiв вiдзначає, що рекомен�
дацiї аудитора мають спиратися на докази. З огляду на те, що
аудитори рiдко мають нагоду враховувати всю iнформацiю про
суб’єкт аудиту, важливого значення набуває ретельна обробка
зiбраних даних i технiка вiдбору необхiдних матерiалiв. У випад�
ках, коли вiдомостi, що надаються iнформацiйною системою,
вiдiграють велику роль у перевiрцi i є необхiдними для досяг�
нення цiлей контролю, аудитори обов’язково повиннi особисто
упевнитися, що такi данi є надiйними та доречними. Достатню
кiлькiсть задокументованих доказiв необхiдно зiбрати для того,
щоб: пiдтвердити висновки та звiти аудитора; пiдвищити рента�
бельнiсть та ефективнiсть аудиту; мати у розпорядженнi iнфор�
мацiю, необхiдну для пiдготовки звiтiв i вiдповiдi на запитання
пiдконтрольного органу (органiзацiї) чи будь�якої iншої сторони;
пiдтвердити застосування аудитором стандартiв аудиту; сприя�
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ти плануванню та управлiнню контрольною дiяльнiстю; сприя�
ти пiдвищенню професiйного рiвня аудитора; мати можливiсть
упевнитися, що робота, доручена iншим особам, була викона�
на належним чином; зберегти архiви виконаної роботи та мати
можливiсть звертатися до них в подальшому.

На наш погляд, принцип доведеностi охоплюється поняттям
«об’єктивностi», бо його сутнiсть можна звести до того, що конт�
ролюючi суб’єкти повиннi приймати вiдповiднi рiшення на пiд�
ставi iстинної, правдивої, правильної iнформацiї, що свiдчити�
ме про їх законнiсть.

Принцип оперативностi, який також мiститься у зазначенiй
Декларацiї про принципи означає, що контролюючi суб’єкти
повиннi швидко проводити контрольнi дiї, щоб не порушува�
ти процес функцiонування пiдконтрольного суб’єкта. Цей прин�
цип слiд закрiпити у чинному законодавствi України.

У Декларацiї про принципи йдеться i про такий принцип, як
дотримання професiйної етики. Взагалi етика державного служ�
бовця, якими у даному випадку є посадовi особи контролюючих
субєктiв, як зазначається у Юридичнiй енциклопедiї1, це — си�
стема морально�етичних норм i правил поведiнки службових
осiб державних установ. Вона виступає у трьох вимiрах: як ети�
ка засобiв i цiлей; як етика визначення i забезпечення суспiль�
ного iнтересу; як етика особистої кар’єри за рахунок суспiльно�
го блага. До певних цiнностей управлiнської етики традицiй�
но вiдносять умiння працювати професiйно, iнiцiативно, творчо,
не порушуючи при цьому норм закону i моралi. З даного визна�
чення випливає, що цей принцип тiсно пов’язаний з принципом
компетентностi, оскiльки посадовi особи повиннi працювати про�
фесiйно, та з принципом законностi, бо останнi мають дотриму�
ватися норм чинного законодавства.

У Кодексi етики INTOSAI, який може слугувати типовим
зразком для нацiональних кодексiв етики зазначається, що по�
ведiнка контролера (аудитора) повинна бути бездоганною у
будь�який час i за будь�яких обставин. Будь�яке невиконання
професiйних обов’язкiв чи вiдхилення вiд встановлених норм
поведiнки контролера (аудитора) ставлять сумлiннiсть контро�
лера, ВОФК, який вони репрезентують, а також якiсть та обґрун�
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тованiсть контролю пiд сумнiв i можуть викликати настороже�
нiсть стосовно надiйностi та компетентностi самого ВОФК.

Принцип дотримання професiйної етики означає, що посадо�
вi особи органiв фiнансового контролю повиннi дотримуватися
вiдповiдних моральних норм, якi характернi для даної професiй�
ної групи. Видiляти такий принцип окремо недоцiльно. Навiть
у Стандартах з аудиту державних фiнансiв пiд професiйною ети�
кою розумiються принципи компетентностi i незалежностi.

До принципiв фiнансового контролю можна вiднести i прин�
цип системностi, який означає, що органи, якi здiйснюють фi�
нансовий контроль, повиннi охопити контрольними заходами
всi групи пiдконтрольних суб’єктiв протягом певного промiжку
часу. На його iснування звертає увагу С. О. Шохiн. Однак пря�
мо вiн не видiляється нi в Лiмськiй Декларацiї, нi в Декларацiї
про принципи. I навiть законодавство України та iнших держав
не вказує на його iснування. З одного боку, системнiсть як прин�
цип дiяльностi контролюючих суб’єктiв має право на iснування.
Системнiсть означає, що цi суб’єкти повиннi охопити контроль�
ними заходами всi групи пiдконтрольних суб’єктiв чи, вiдповiд�
но, об’єктiв контролю протягом певного промiжку часу. Лише
вироблення контролюючими суб’єктами єдиної системи здiйс�
нення контролю, встановлення перiодичностi проведення конт�
рольних заходiв, сприятиме його ефективностi та дiєвостi. З iн�
шого боку, можна стверджувати, що системнiсть є складовою
частиною наступного принципу — плановостi, бо вiд належно�
го планування роботи контролюючих суб’єктiв залежить належ�
не здiйснення фiнансового контролю. I саме такий документ, як
план, а саме перспективний план, встановлює i перiодичнiсть
проведення контрольних заходiв, що охоплюється поняттям си�
стемнiсть.

1.6. Îñîáëèâîñòi ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Органiзацiя та здiйснення фiнансового контролю регу�

люється рiзноманiтними нормативно�правовими актами, до яких
можна вiднести мiжнароднi документи, що розробляються мiж�
народними органiзацiями (про особливостi їх дiяльностi буде
йтися у наступних роздiлах) та внутрiдержавнi, що видаються
державними органами та недержавними органiзацiями вiдповiд�
но до наданих повноважень.
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Мiжнародно�правовi документи приймаються у виглядi де�
кларацiй, стандартiв тощо, для поширення позитивного досвiду
визначають загальнi засади органiзацiї фiнансового контролю та
мають рекомендацiйний характер.

Внутрiдержавнi нормативнi акти, що стосуються фiнансово�
го контролю, можна подiлити на такi, якi мають загальний харак�
тер, тобто визначають правовий статус вiдповiдних державних
органiв, права й обов’язки iнших контролюючих суб’єктiв, у тому
числi у фiнансово�контрольнiй сферi та тi, що безпосередньо сто�
суються фiнансового контролю. Але, на жаль, як зазначалося ви�
ще, комплексного нормативного акта, що врегульовував би пи�
тання органiзацiї та здiйснення фiнансового контролю в Українi,
на сьогоднi не iснує.

Нормативно�правовi акти залежно вiд суб’єкта, що їх видає,
можна подiлити на такi, що приймаються Верховною Радою
України, Президентом України, Кабiнетом Мiнiстрiв України,
iншими державними органами, та тi, що видаються самими конт�
ролюючими суб’єктами.

Конституцiя України як основне джерело фiнансового права
визначає компетенцiю вiдповiдних державних органiв, зокрема
Рахункової палати, Президента України, Верховної Ради Укра�
їни, Кабiнету Мiнiстрiв України, органiв мiсцевого самовряду�
вання та iнших, в тому числi й у фiнансово�контрольнiй сферi.
У Бюджетному кодексi України деталiзованi повноваження Вер�
ховної Ради України, Рахункової палати України, Мiнiстерства
фiнансiв України, Державного казначейства України, органiв дер�
жавної контрольно�ревiзiйної служби, Верховної Ради Автоном�
ної Республiки Крим, вiдповiдних рад, Ради мiнiстрiв Автоном�
ної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй та ви�
конавчих органiв вiдповiдних рад по контролю за дотриманням
бюджетного законодавства.

До нормативно�правових актiв, що мають загальний харак�
тер та певною мiрою стосуються фiнансового контролю, вiд�
носяться закони України «Про Кабiнет Мiнiстрiв України» вiд
16.05.2008, «Про комiтети Верховної Ради України» вiд 04.04.1995,
«Про мiсцеве самоврядування в Українi» вiд 27.05.1997, «Про
порядок погашення зобов’язань платникiв податкiв перед бю�
джетами та державними цiльовими фондами» вiд 21.12.2000 iз
наступними змiнами та доповненнями та iн.
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До спецiальних нормативно�правових актiв належать Укази
Президента України «Про деякi заходи з дерегулювання пiдпри�
ємницької дiяльностi» вiд 23.07.1998, «Про змiцнення фiнансо�
вої дисциплiни та запобiгання правопорушенням у бюджетнiй
сферi» вiд 25.12.2001.

Кабiнетом Мiнiстрiв України затверджуються документи, що
мають важливе значення для органiзацiї фiнансового контролю
в державi, зокрема «Концепцiя розвитку державного внутрiш�
нього фiнансового контролю» вiд 24.05.2005, «Порядок здiйс�
нення мiнiстерствами, iншими центральними органами вико�
навчої влади внутрiшнього фiнансового контролю» вiд 22.05.2002,
«Стратегiя розвитку державного фiнансового контролю, що здiйс�
нюється органами виконавчої влади» вiд 24.07.2003, «Порядок
координацiї проведення планових виїзних перевiрок фiнансово�
господарської дiяльностi суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi
контролюючими органами» вiд 29.01.1999, «Порядок координа�
цiї проведення планових виїзних перевiрок органами виконав�
чої влади, уповноваженими здiйснювати контроль за нарахуван�
ням i сплатою податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв)» вiд
21.07.2005, «Порядок проведення iнспектування державною
контрольно�ревiзiйною службою» вiд 20.04.2006, «Порядок про�
ведення органами державної контрольно�ревiзiйної служби дер�
жавного фiнансового аудиту виконання бюджетних програм» вiд
10.08.2004, «Порядок проведення органами державної контроль�
но�ревiзiйної служби державного фiнансового аудиту дiяльностi
суб’єктiв господарювання» вiд 25.03.2006.

Важливе мiсце вiдводиться таким законам України: «Про
аудиторську дiяльнiсть в Українi» в ред. Закону України вiд
14.09.2006, «Про державну контрольно�ревiзiйну службу в Украї�
нi» вiд 26.01.1993, «Про державну податкову службу в Українi»
вiд 04.12.1990, «Про Рахункову палату» вiд 11.07.1996.

Спецiальними нормативними актами є i положення, що ви�
значають завдання та функцiї органiв, якi надiленi контрольни�
ми повноваженнями, серед яких «Положення про Головне конт�
рольно�ревiзiйне управлiння України» (затверджене постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України № 884 вiд 27.06.2007), «Положення
про Державну податкову адмiнiстрацiю України» (затверджене
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 778 вiд 26.05.2007),
«Положення про Державне казначейство України» (затверджене
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1232 вiд 21.12.2005),
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«Положення про Державний комiтет фiнансового монiторингу
України» (затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
№ 100 вiд 31.01.2007), «Положення про Державну митну службу
України» (затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
№ 940 вiд 18.07.2007), «Положення про Мiнiстерство фiнансiв
України» (затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
№ 1837 вiд 27.12.2006).

Контролюючi суб’єкти з метою належної взаємодiї, координа�
цiї дiй пiд час проведення контрольних заходiв видають спiльнi
iнструкцiї, положення, порядки. Наприклад, «Порядок взаємо�
дiї митних i податкових органiв при органiзацiї та проведеннi
планових i позапланових виїзних перевiрок суб’єктiв зовнiш�
ньоекономiчної дiяльностi» (затверджений наказом Держав�
ної податкової адмiнiстрацiї України, Державної митної служ�
би України вiд 29.07.2004. № 439/551), «Порядок взаємодiї мит�
них i податкових органiв при здiйсненнi державного контролю
за експортом окремих видiв товарiв суб’єктами зовнiшньоеко�
номiчної дiяльностi» (затверджений наказом Державної подат�
кової адмiнiстрацiї України, Державної митної служби Украї�
ни № 512/387 вiд 12.07.2004. в ред. вiд 18.05.2007), «Порядок
взаємодiї мiж органами державної податкової служби України
та Державного казначейства України в процесi судового розгля�
ду та виконання рiшень суду щодо безспiрного списання коштiв
з рахункiв, на яких облiковуються надходження Державного бю�
джету України з податку на додану вартiсть» (затверджений на�
казом Державного казначейства України, Державної подат�
кової адмiнiстрацiї України № 82/245 вiд 27.04.2004.), «Поря�
док взаємодiї та обмiну iнформацiєю мiж органами Державного
казначейства України та органами Державної митної служби
України в процесi казначейського обслуговування державного
бюджету за доходами, що контролюються митними органами»
(затверджений наказом Державного казначейства України, Дер�
жавної митної служби України № 322/1082 вiд 05.12.2006), «По�
рядок взаємодiї Державної податкової адмiнiстрацiї України,
Мiнiстерства фiнансiв України та Державного казначейства
України при вiдшкодуваннi сум податку на додану вартiсть у
рахунок погашення простроченої заборгованостi за кредитами,
залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними
позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi» (за�
тверджений наказом Державної податкової адмiнiстрацiї, Мiнi�
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стерства фiнансiв України, Державного казначейства України
№ 68/168/46 вiд 14.02.2006), «Порядок взаємодiї мiж органами
державної податкової служби України, Мiнiстерства фiнансiв
України та Державного казначейства України в процесi вiдшко�
дування податку на додану вартiсть за висновками органiв дер�
жавної податкової служби України та погашення простроченої
бюджетної заборгованостi з податку на додану вартiсть шляхом
видачi облiгацiй внутрiшньої державної позики» (затвердже�
ний наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України, Мi�
нiстерства фiнансiв України, Державного казначейства України
№ 451/501/132 вiд 3.08.2004 року), «Порядок взаємодiї органiв
державної податкової служби України, фiнансових органiв та ор�
ганiв Державного казначейства України в процесi повернення
помилково та/або надмiру сплачених податкiв, зборiв (обов’яз�
кових платежiв) платниками податкiв» (наказ Державної подат�
кової адмiнiстрацiї України, Мiнiстерства фiнансiв України, Дер�
жавного казначейства України № 58/78/22 вiд 3.02.2005).

Серед документiв, що стосуються вдосконалення фiнансово�
го контролю та аудиту, слiд видiлити Стратегiю розвитку систе�
ми державного фiнансового контролю, що здiйснюється органа�
ми виконавчої влади (далi — Стратегiя), метою якої є пiдвищен�
ня дiєвостi державного фiнансового контролю, спрямованого на
змiцнення фiнансової дисциплiни в державi, дотримання принци�
пiв ефективностi, доцiльностi та економностi управлiння суспiль�
ними ресурсами. Стратегiя мiстить напрями реалiзацiї Кабiне�
том Мiнiстрiв України державної полiтики у сферi державного
фiнансового контролю, орiєнтованої на: забезпечення ефектив�
ного функцiонування цiлiсної системи контролю; подолання про�
галин у нормативно�правовому забезпеченнi контролю; належне
наукове, iнформацiйно�технiчне i кадрове забезпечення дiяль�
ностi контролюючих суб’єктiв.

Основними напрямами реалiзацiї державної полiтики у сфе�
рi державного фiнансового контролю відповідно до Стратегії є:

1) формування цiлiсної системи контролю, що забезпечить:
визначення всiх складових системи контролю з вичерпним пе�
релiком центральних органiв виконавчої влади, якi уповноваже�
нi здiйснювати фiнансовий контроль у визначенiй сферi, об’єк�
тiв та видiв фiнансового контролю; налагодження ефективного
функцiонування внутрiшнього фiнансового контролю в систе�
мi мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та
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покращення їх взаємодiї iз суб’єктами державного фiнансового
контролю;

2) розвиток нормативно�правової бази дiяльностi суб’єктiв
державного фiнансового контролю, що забезпечить: перехiд вiд
контролю, який здiйснюється пiсля завершення фiнансово�гос�
подарських операцiй, до контролю, який передує прийняттю
управлiнського рiшення або здiйснюється на стадiї його вико�
нання; запровадження нових форм контролю; визначення чiтких
процедур контролю, якi забезпечать його безперервнiсть та ефек�
тивнiсть на всiх стадiях бюджетного процесу, i запровадження
механiзму дiєвого впливу суб’єктiв контролю на хiд вiдшкоду�
вання незаконних i нецiльових витрат бюджетних коштiв; запо�
чаткування ведення облiку коштiв, що залишаються в розпоря�
дженнi суб’єктiв господарювання у зв’язку з наданням їм пiльг з
оподаткування, та забезпечення контролю за використанням цих
коштiв; покладення функцiй контролю за виконанням суб’єкта�
ми господарювання договiрних зобов’язань, що погашаються за
рахунок бюджетних коштiв, на суб’єктiв державного фiнансового
контролю, якi здiйснюють контроль за цiльовим та ефективним
витрачанням бюджетних коштiв; пiдвищення професiйного рiвня
головних бухгалтерiв (керiвникiв фiнансово�економiчних служб)
головних розпорядникiв бюджетних коштiв; покладення функ�
цiй контролю за ефективним використанням державного майна
та управлiнням державною часткою у статутних фондах акцiо�
нерних товариств на спецiально уповноважений суб’єкт держа�
вного фiнансового контролю; покладення функцiй контролю за
ефективною реалiзацiєю економiчних i соцiальних проектiв, що
пiдтримуються мiжнародними фiнансовими органiзацiями, на
спецiально уповноваженого суб’єкта державного фiнансового
контролю, який не залежить вiд процесу реалiзацiї цих проек�
тiв; посилення дiєвостi митного контролю шляхом закрiплення
за митними органами права проводити перевiрки фiнансово�гос�
подарської дiяльностi юридичних осiб з питань дотримання мит�
ного законодавства та з iнших питань, що стосуються митної
справи, в тому числi пiсля завершення митного оформлення то�
варiв поза митним контролем; здiйснення системного пруден�
цiйного нагляду, а також контролю за дiяльнiстю окремих учас�
никiв ринкiв фiнансових послуг; пiдвищення ефективностi конт�
ролю за дотриманням суб’єктами пiдприємницької дiяльностi
законодавства, що регулює питання видобутку, виробництва, ви�
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користання i реалiзацiї дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного
камiння; посилення контролю за дiяльнiстю професiйних учас�
никiв ринку цiнних паперiв, у тому числi за дотриманням емiтен�
тами та учасниками фондового ринку вимог законодавства пiд
час випуску та обiгу облiгацiй мiсцевих позик; встановлення адмi�
нiстративної вiдповiдальностi за порушення встановленого по�
рядку закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти та на�
дання вiдповiдним суб’єктам державного фiнансового контролю
повноважень щодо накладення адмiнiстративних стягнень;

3) удосконалення наукового, iнформацiйно�технiчного та ка�
дрового забезпечення, що сприятиме: впровадженню в практич�
ну дiяльнiсть суб’єктiв державного фiнансового контролю пере�
дового вiтчизняного та зарубiжного досвiду у сферi фiнансового
контролю; розробленню та реалiзацiї сучасних iнформацiйно�
технiчних проектiв, органiзацiї на їх базi оперативного обмiну
iнформацiєю мiж суб’єктами державного фiнансового контролю;
задоволенню потреб суб’єктiв державного фiнансового контро�
лю та контрольно�ревiзiйних пiдроздiлiв щодо пiдготовки та пiд�
вищення квалiфiкацiї кадрiв.

Концептуальнi засади здiйснення державного внутрiшнього
фiнансового контролю, в тому числi i аудиту, вiдображенi у Кон�
цепцiї розвитку державного внутрiшнього фiнансового контро�
лю (далі — Концепцiя), в якiй розглядаються питання органi�
зацiї та функцiонування державного внутрiшнього фiнансового
контролю в системi органiв державного сектору (зокрема у мi�
нiстерствах, iнших центральних та мiсцевих органах виконавчої
влади, органах мiсцевого самоврядування, iнших розпорядниках
бюджетних коштiв; державних i комунальних пiдприємствах,
установах та органiзацiях; акцiонерних, холдингових компанiях,
iнших суб’єктах господарювання, у статутному фондi яких бiльш
як 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) належать державi або суб’єк�
там комунальної власностi; державних цiльових фондах; iнших
пiдприємствах, установах та органiзацiях, якi отримують бюджет�
нi кошти, кредити, залученi державою або пiд державнi гарантiї
чи мiжнародну технiчну допомогу, використовують кошти, що
залишаються у їх розпорядженнi у разi надання їм податкових
пiльг, державне чи комунальне майно (далi — державнi ресур�
си) — лише пiд час провадження ними дiяльностi з використання
державних ресурсiв) шляхом: визначення понятiйної бази дер�
жавного внутрiшнього фiнансового контролю; проведення ана�
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лiзу системи державного внутрiшнього фiнансового контролю;
визначення основних завдань з реформування системи держав�
ного внутрiшнього фiнансового контролю; визначення стратегiч�
них напрямiв та основних етапiв розвитку державного внутрiш�
нього фiнансового контролю; визначення очiкуваних результа�
тiв вiд реалiзацiї її положень.

На думку розробникiв Концепцiї застосування такої поня�
тiйної бази у вiтчизняному правовому полi вiдповiдає процесу
адаптацiї законодавства України до законодавства ЄС. У Кон�
цепцiї зазначається, що в нiй не порушуються питання зовнiш�
нього фiнансового контролю (аудиту), що здiйснюється Рахунко�
вою палатою вiдповiдно до законодавства, та питання стосовно
державного нагляду i контролю за дiяльнiстю iнших, нiж держав�
нi та комунальнi пiдприємства, установи та органiзацiї (крiм їх
дiяльностi, пов’язаної з використанням державних ресурсiв) i
функцiонування їх систем внутрiшнього контролю або внутрiш�
нього аудиту. У Концепцiї вiдзначається, що понятiйна база дер�
жавного внутрiшнього фiнансового контролю ґрунтується на ви�
могах ЄС до державного сектору, що мiстяться в acquis commu�
nitaire (роздiл 28), а також базових документах Мiжнародної
органiзацiї вищих органiв державного фiнансового контролю
(INTOSAI). У той же час у нiй вiдзначається, що вiдповiдно до
Глосарiю INTOSAI поняття «зовнiшнiй контроль» означає ви�
ключно дiяльнiсть вищого органу фiнансового контролю.

Основним мiжнародним правовим актом є Лiмська Декла�
рацiя керiвних принципiв контролю — документ, що прийнятий
у жовтнi 1977 р. на IХ Конгресi Мiжнародної органiзацiї вищих
органiв фiнансового контролю (INTOSAI), який вiдбувся у мiстi
Лiмi. На офiцiйному сайтi Рахункової палати України цей до�
кумент називається — Лiмська Декларацiя керiвних принципiв
аудиту державних фiнансiв. На наш погляд, такий переклад на�
зви Декларацiї є не зовсiм вдалим. Лiмська Декларацiя склада�
ється з преамбули та семи роздiлiв. У нiй узагальнено досвiд
органiзацiї i дiяльностi ВОФК рiзних країн з урахуванням рiз�
номанiтностi систем управлiння, специфiки господарювання i
практики контрольної роботи, систематизовано загальноприй�
нятi основнi принципи зовнiшнього контролю за фiнансовими
ресурсами. З точки зору мiжнародного права вона не має загаль�
нообов’язкового характеру, але внутрiшнє законодавство сучас�
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них держав, що стосується дiяльностi ВОФК, розробляється з
врахуванням її норм.

У преамбулi Лiмської Декларацiї вказується на необхiднiсть
iснування у кожнiй державi ВОФК з метою забезпечення ефек�
тивного i цiльового використання суспiльних фiнансових ре�
сурсiв. Вiдповiдно до Лiмської Декларацiї органiзацiя контролю
є обов’язковим елементом управлiння суспiльними фiнансови�
ми ресурсами, бо таке управлiння тягне за собою вiдповiдаль�
нiсть перед суспiльством. У першому роздiлi «Загальнi положен�
ня» зазначається, що контроль — не самоцiль, а невiд’ємна скла�
дова системи регулювання, метою якої є викриття вiдхилень вiд
прийнятих стандартiв i порушень принципiв законностi, ефек�
тивностi та економiї витрачання матерiальних ресурсiв на мож�
ливо раннiй стадiї з тим, щоб мати можливiсть вжити корегую�
чих заходiв, а в окремих випадках притягнути винних до вiдповi�
дальностi, отримати компенсацiю за нанесенi збитки або вжити
заходiв щодо запобiгання або зменшення таких порушень у май�
бутньому. Вказується на важливiсть попереднього контролю,
його переваги, оскiльки вiн дозволяє попередити можливi пору�
шення до моменту їх виникнення та контролю за фактом, завдя�
ки якому можливо притягти до вiдповiдальностi винних осiб, вiд�
шкодувати завданi збитки та попередити вчинення порушень у
майбутньому.

У Декларацiї розмежовується внутрiшнiй i зовнiшнiй конт�
роль. Пiдкреслюється, що внутрiшнi контрольнi служби ство�
рюються в складi вiдомства чи органiзацiї. У той же час органи
зовнiшнього контролю не входять до органiзацiйної структури
пiдконтрольних їм органiв. ВОФК вiднесено до органiв зовнiш�
нього контролю, одним iз завдань якого є перевiрка ефектив�
ностi внутрiшнього контролю. У другому роздiлi розкривається
сутнiсть фiнансової, органiзацiйної та функцiональної незалеж�
ностi ВОФК. Третiй роздiл встановлює основнi засади побудови
вiдносин ВОФК з парламентом, урядом та державно�управлiн�
ським апаратом, якому має гарантуватися автономiя. Четвертий
роздiл визначає такi права ВОФК, як право на розслiдування
(передбачає наявнiсть доступу до всiх документiв, пов’язаних з
управлiнням фiнансовими й матерiальними ресурсами та отриман�
ня вiд пiдконтрольних йому органiзацiй на свої уснi чи письмовi
запити будь�якої iнформацiї, яку вiн вважає необхiдною), право
давати висновки, якi є обов’язковими до виконання органiзацiя�
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ми, що перевiряються, право готувати експертнi висновки, вклю�
чаючи зауваження до проектiв законiв та iнших нормативних
актiв фiнансового характеру. У п’ятому роздiлi йдеться про не�
обхiднiсть вдосконалення методiв контролю вiдповiдно до до�
сягнень науково�технiчного прогресу та управлiнської дiяльнос�
тi, вказується на те, що члени та службовцi ВОФК повиннi ма�
ти квалiфiкацiю та бездоганнi якостi, необхiднi для успiшного
виконання покладених на них завдань. Зазначається, що мiжна�
родний обмiн iдеями та досвiдом в рамках Мiжнародної органi�
зацiї вищих органiв державного фiнансового контролю є ефек�
тивним засобом допомоги ВОФК у реалiзацiї їх завдань. Шостий
роздiл визначає особливостi звiтування ВОФК за результатами
дiяльностi. Так, ВОФК зобов’язаний щорiчно подавати звiт про
результати своєї дiяльностi в парламент чи iнший уповноваже�
ний державний орган. Цей звiт має бути оприлюдненим та опу�
блiкованим. До повноважень ВОФК (роздiл 7) вiднесено конт�
роль за управлiнням державними фiнансами, за надходженням
податкiв, виконанням державного замовлення i ефективнiстю
управлiння процесом та якiстю виконаних робiт та наданих по�
слуг, здiйснення контролю державних органiв та iнших установ
за кордоном, контроль обладнання для електронної обробки да�
них, органiзацiй, що отримують субсидiї (дотацiї), промисло�
вих та комерцiйних пiдприємств з державною участю, контроль
мiжнародних та наднацiональних органiзацiй, витрати яких по�
криваються за рахунок внескiв країн�членiв.

Важливе значення має Етичний кодекс INТОSАI для ауди�
торiв у державному секторi1, що прийнятий Мiжнародною ор�
ганiзацiєю вищих органiв державного фiнансового контролю —
INТОSАI. Вiн мiстить розширений офiцiйний перелiк цiннос�
тей i принципiв, якими мають керуватись аудитори у своїй ро�
ботi (далi Етичний кодекс INТОSАI). В українському перекладi
його називають Кодексом етики, або Мiжнародним кодексом
етики контролерiв (аудиторiв) державного сектора2. Вiн скла�
дається з п’яти глав. У першiй главi, що має назву «Вступ» вiд�
значається, що Етичний кодекс INТОSАI призначений для кож�
ного аудитора ВОФК, його керiвника, вiдповiдальних i всiх iн�
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ших осiб, якi пов’язанi з контрольною роботою i результатами
перевiрок. Його норми не є догмою. В Етичному кодексi INТОSАI
зазначено, що вiн є базовим документом для розробки нацiо�
нального етичного кодексу. Враховуючи особливостi (нацiональ�
нi вiдмiнностi, вiдмiнностi в культурi, мовi, у юридичнiй систе�
мi тощо), кожна держава має розробити власний етичний кодекс,
який вiдповiдатиме нацiональним умовам. У Кодексi пiдкрес�
люється: прийняття i застосування високих етичних стандартiв
пiдвищить вiру i довiру до спiвробiтникiв ВОФК i їх дiяльностi;
законодавчi i виконавчi органи, громадськiсть, органiзацiї, що пе�
ревiряються, мають бути впевненi у справедливостi i неупере�
дженостi їх дiяльностi. У другiй главi «Чеснiсть» йдеться про ба�
зову вимогу Етичного кодексу — чеснiсть, що може визначатися
категорiями правильностi та справедливостi i вимагає вiд ауди�
торiв дотримання букви та духу контрольних стандартiв, етич�
них норм, принципiв об’єктивностi i незалежностi тощо. Глава 3
має назву «Незалежнiсть, об’єктивнiсть, неупередженiсть». У нiй
звертається увага на: незалежнiсть аудиторiв вiд пiдконтрольних
суб’єктiв, iнших зацiкавлених осiб, будь�якого полiтичного впли�
ву; об’єктивнiсть при розглядi питань i проблем, пов’язаних з про�
веденням перевiрок i ревiзiй; неупередженiсть при прийняттi
рiшень. У главi 4 «Професiйна конфiденцiйнiсть» мiститься ви�
мога щодо нерозголошення iнформацiї, яка отримана пiд час про�
ведення контрольних заходiв, крiм випадкiв передбачених за�
коном чи iншими документами. Глава 5 «Компетенцiя» присвя�
чена такiй якостi, котру повинен мати аудитор, як компетент�
нiсть, що в свою чергу вказує i на необхiднiсть пiдвищення про�
фесiйного рiвня осiб, якi здiйснюють перевiрки.

Особливу увагу доцiльно звернути на Стандарти аудиту — у
широкому розумiннi документи, якi встановлюють загальнi пра�
вила органiзацiї та здiйснення аудиту. Оскiльки аудит здiйсню�
ють державнi органи, їх структурнi пiдроздiли та недержавнi
органiзацiї, зокрема аудиторськi фiрми чи окремi аудитори, то
слiд вказати на iснування Стандартiв аудиту у вузькому розу�
мiннi (для недержавного аудиту) (далi — Стандарти аудиту) та
Стандартiв з аудиту державних фiнансiв. Iснують i Мiжнарод�
нi стандарти аудиту, якi регламентують аудиторську дiяльнiсть
у свiтовому масштабi.

Стандарти аудиту — документи, що встановлюють загальнi
правила здiйснення аудиторської дiяльностi, методику i органiза�
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цiю її проведення та є обов’язковими для дотримання аудитора�
ми, аудиторськими фiрмами та суб’єктами господарювання. Їх
метою є надання допомоги аудиторам у виконаннi їх обов’язкiв.
Стандарти аудиту приймаються на основi стандартiв аудиту та
етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв з дотриманням вимог
Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (вiд 22.04.1993 р.
iз наступними змiнами) та iнших нормативно�правових актiв.
Затвердження стандартiв аудиту є виключним правом Аудитор�
ської палати України. У випадках, передбачених законом, Стан�
дарти аудиту погоджуються з iншими суб’єктами. Так, Аудитор�
ська палата України за погодженням з Мiжнародною федера�
цiєю бухгалтерiв здiйснила переклад та видання на державнiй
мовi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгал�
терiв i своїм рiшенням «Про порядок застосування в Українi
Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалте�
рiв» вiд 18.04.2003 р. № 122 прийняла Стандарти аудиту та ети�
ки Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв як Нацiональнi стандарти
аудиту. У той же час керуючись Законом України «Про ауди�
торську дiяльнiсть» (вiд 22 квiтня 1993 року № 3125�XII), Ста�
тутом Аудиторської палати України та рiшенням Аудиторської
палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосу�
вання в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної феде�
рацiї бухгалтерiв», Аудиторська палата України прийняла рi�
шення (30.11.2006 № 168/7), вiдповiдно до якого Мiжнароднi
стандарти аудиту та етики видання 2006 року є обов’язковими
до застосування суб’єктами аудиторської дiяльностi як Нацiо�
нальнi стандарти аудиту починаючи з 1 сiчня 2007 року.

Значення Стандартiв аудиту у тому, що вони: визначають
методологiчнi засади проведення аудиту; забезпечують високу
якiсть аудиторської перевiрки; сприяють використанню в ауди�
торськiй практицi нових наукових досягнень; допомагають ко�
ристувачам зрозумiти процес аудиторської перевiрки; створю�
ють громадський iмiдж професiї; усувають необхiднiсть контро�
лю з боку держави; допомагають аудитору вести переговори iз
замовником; забезпечують зв’язок окремих елементiв аудитор�
ського процесу1.
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Важливу роль при здiйсненні державного аудиту вiдiграють
Стандарти з аудиту державних фiнансiв — загальнi засади щодо
проведення аудиту державних фiнансiв1. Стандарти з аудиту дер�
жавних фiнансiв складаються з чотирьох глав. У першiй главi
«Загальнi принципи аудиту державних фiнансiв» зазначається,
що Стандарти INTOSAI з аудиту подiляються на чотири кате�
горiї: базовi принципи; загальнi стандарти;стандарти проведен�
ня аудиту; правила складання звiтiв, в яких розкривається сут�
нiсть базових принципiв аудиту державних фiнансiв. Стандарти
дозволяють визначити принципи та методи перевiрки, зокрема
перевiрки систем, що застосовують автоматизовану обробку да�
них. У другiй главi розглядаються загальнi стандарти аудиту дер�
жавних фiнансiв, якi визначають рiвень квалiфiкацiї аудитора
та/або ВОФК, який вони повиннi мати для компетентного та
ефективного виконання свого завдання щодо застосування стан�
дартiв аудиту та правил складання звiтiв. Глава 3 має назву
«Стандарти проведення аудиту державних фiнансiв». Мета стан�
дартiв проведення аудиту — це визначення критерiїв та загаль�
ної основи, якi дозволяють аудитору виконувати свою роботу
точно, системно та уважно. Встановлення порядку, якого необ�
хiдно дотримуватися, та визначення крокiв, що мають бути зроб�
ленi, є орiєнтиром для роботи аудитора, який для досягнення
конкретної цiлi має зiбрати доказову iнформацiю (докази). У Гла�
вi 4 визначено правила складання звiтiв. Зазначається, що ви�
значити одне правило оформлення звiтiв за результатами ауди�
тiв для всiх без винятку ситуацiй видається неможливим. Це
правило може мати на метi лише забезпечення керiвних прин�
ципiв; воно може допомагати аудитору формулювати свою точку
зору в його висновку чи звiтi. Пiд термiном «звiти» розумiють�
ся висновки аудитора та його iншi мiркування щодо всiх фiнан�
сових документiв загалом, викладенi за результатами фiнансо�
вого аудиту чи аудиту законностi, а також звiт, пiдготовлений
пiсля завершення аудиту ефективностi.

На виконання Указу Президента України «Про змiцнення
фiнансової дисциплiни та запобiгання правопорушенням у бю�
джетнiй сферi», Головним контрольно�ревiзiйним управлiнням
України розроблено Стандарти державного фiнансового конт�
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ролю за використанням бюджетних коштiв, державного i кому�
нального майна — це нормативний акт, що мiстить єдинi правила
та норми, якi є загальними та поширюються на суб’єктiв держав�
ного фiнансового контролю при органiзацiї та здiйсненнi конт�
ролю за використанням бюджетних коштiв, державного i кому�
нального майна. Стандарти 1—8 затвердженi наказом Головного
контрольно�ревiзiйного управлiння України № 168 вiд 8 серп�
ня 2002 року. Метою їх прийняття є приведення контрольно�
ревiзiйної роботи в мiнiстерствах, iнших центральних органах ви�
конавчої влади до єдиних норм i правил для створення дiєвого
механiзму протидiї правопорушенням i зловживанням у сферi
використання бюджетних коштiв, державного i комунального
майна. Органам мiсцевого самоврядування рекомендовано за�
провадити Стандарти в контрольно�ревiзiйнiй роботi на кому�
нальних пiдприємствах, в установах та органiзацiях. Перелiк
Стандартiв постiйно доповнюється. У Стандартi 1 «Термiни, якi
вживаються в Стандартах державного фiнансового контролю»
дається визначення таких термiнiв, як суб’єкти державного фi�
нансового контролю, суб’єкти господарювання, контрольний за�
хiд, тема контрольного заходу, спiльнi контрольнi заходи, якi ви�
користовуються у Стандартах з метою однакового розумiння та
застосування Стандартiв державного фiнансового контролю, ви�
значено iнiцiаторiв контрольного заходу.

Стандарт 2 «Планування державного фiнансового контро�
лю» визначає мету та основнi вимоги до планування суб’єктами
державного фiнансового контролю заходiв з контролю за вико�
ристанням бюджетних коштiв, державного i комунального май�
на. Його норми є обов’язковими для суб’єктiв державного фi�
нансового контролю при розробцi порядкiв планування влас�
них контрольних заходiв.

Стандарт 3 «Органiзацiя та виконання контрольних заходiв»
визначає основнi засади органiзацiї та виконання суб’єктами дер�
жавного фiнансового контролю контрольних заходiв вiдповiд�
но до повноважень, установлених законодавством. Норми цього
Стандарту застосовуються суб’єктами державного фiнансового
контролю на таких етапах органiзацiї та виконання контрольних
заходiв: пiдготовка до проведення контрольних заходiв; оформ�
лення офiцiйних розпорядчих документiв, що надають право
службовим особам суб’єктiв державного фiнансового контролю
здiйснювати контрольнi заходи; ознайомлення з цими докумен�
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тами керiвникiв суб’єктiв господарювання; безпосереднє прове�
дення контрольних заходiв.

Стандарт 4 «Документування результатiв та формування ма�
терiалiв контрольних заходiв, порядок їх опрацювання i вико�
ристання» визначає загальнi обов’язковi норми документуван�
ня суб’єктами державного фiнансового контролю результатiв
контрольних заходiв, формування матерiалiв контрольних захо�
дiв, їх опрацювання та використання. Документування резуль�
татiв та оформлення матерiалiв контрольних заходiв здiйсню�
ється з метою надання власниковi та iншим визначеним законо�
давством користувачам, у тому числi iнiцiаторам контрольних
заходiв, суттєвої, повної i достовiрної iнформацiї про результа�
ти контрольних заходiв, якi проводилися у певного суб’єкта гос�
подарювання.

Стандарт 5 «Здiйснення контрольних заходiв в умовах елек�
тронного зберiгання i обробки iнформацiї, яка пiдлягає дослi�
дженню» визначає загальнi засади здiйснення контрольних за�
ходiв щодо суб’єктiв господарювання, якi застосовують засоби
електронного зберiгання i обробки iнформацiї у фiнансово�гос�
подарськiй дiяльностi, у веденнi бухгалтерського облiку та скла�
даннi фiнансової звiтностi. Основним принципом застосування
норм цього Стандарту є необхiднiсть дотримання режиму спе�
цiальних обмежень, установлених законодавством, перш за все
при роботi з таємною iнформацiєю. У Стандартi вiдзначається,
що мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади само�
стiйно розробляють методичнi прийоми здiйснення контроль�
них заходiв в умовах електронного зберiгання i обробки iнфор�
мацiї з огляду на специфiку загальних способiв та методичних
прийомiв фiнансового контролю, якi ними застосовуються вiдпо
вiдно до законодавства. Норми цього Стандарту поширюються
на суб’єкти господарювання, якi застосовують засоби електрон�
ного зберiгання i обробки iнформацiї, в частинi їх зобов’язань
щодо забезпечення проведення суб’єктами державного фiнан�
сового контролю контрольних заходiв.

Обов’язковим питанням, яке дослiджується пiд час прове�
дення контрольних заходiв суб’єктами державного фiнансового
контролю в межах наданих повноважень, є оцiнка ефективностi
внутрiшнього фiнансового контролю. Цьому питанню присвяче�
ний Стандарт 6 «Оцiнка стану внутрiшнього фiнансового конт�
ролю», в якому мiстяться основнi критерiї оцiнки стану внут�
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рiшнього фiнансового контролю, пiд яким розумiється система
органiзацiї i здiйснення контрольних заходiв, спрямованих на
власну фiнансово�господарську дiяльнiсть суб’єкта господарю�
вання, дiяльнiсть iнших суб’єктiв господарювання, що перебу�
вають в його власностi або належать до сфери його управлiння,
якi б забезпечували цiльове та ефективне використання бюджет�
них коштiв, державного i комунального майна.

Стандарт 7 «Попередження правопорушень з боку суб’єктiв
державного фiнансового контролю та їх службових осiб» визна�
чає загальнi вимоги до заходiв, спрямованих на попередження
порушень суб’єктами державного фiнансового контролю та їх
службовими особами вимог законодавства з питань державного
фiнансового контролю, прав та законних iнтересiв суб’єктiв гос�
подарювання i громадян.

Стандарт 8 «Оприлюднення результатiв державного фiнан�
сового контролю» мiстить загальнi норми оприлюднення ре�
зультатiв державного фiнансового контролю, тобто результатiв
дiяльностi суб’єктiв державного фiнансового контролю з вико�
нання ними завдань щодо забезпечення цiльового та ефектив�
ного використання бюджетних коштiв, державного i комуналь�
ного майна.

Стандарт 9 державного фiнансового контролю за викорис�
танням бюджетних коштiв, державного i комунального майна —
«Взаємодiя з правоохоронними органами» затверджено наказом
Головного контрольно�ревiзiйного управлiння України № 185 вiд
13 липня 2004 року. Стандарт визначає основнi засади взаємо�
дiї суб’єктiв державного фiнансового контролю з правоохорон�
ними органами в частинi планування, органiзацiї та проведення
контрольних заходiв, документування, передачi та розгляду їх
результатiв, а також механiзм зворотного iнформування. У ньо�
му визначено основнi термiни i значення, в якому вони вжива�
ються у даному Стандартi, вiдзначається, що взаємодiя суб’єктiв
державного фiнансового контролю з правоохоронними органа�
ми здiйснюється як з власної iнiцiативи, так i за зверненнями пра�
воохоронних органiв. При здiйсненнi контрольних заходiв суб’єк�
ти державного фiнансового контролю в межах своєї компетенцiї
мають право отримувати вiд правоохоронних органiв необхiдну
допомогу та iнформацiю, що сприяє прискоренню виконання та
забезпеченню належної якостi здiйснення цих заходiв посадови�
ми особами суб’єктiв державного фiнансового контролю.
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Окреме мiсце належить мiжнародним документам, що прий�
нятi Радою керiвникiв вищих органiв фiнансового контролю
держав — учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав. Так,
Декларацiя Ради керiвникiв вищих органiв фiнансового конт�
ролю держав—учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав про
забезпечення гласностi у дiяльностi вищих органiв фiнансового
контролю та їх взаємодiю з рiзними гiлками влади1 — документ,
що прийнятий на п’ятiй сесiї Ради керiвникiв вищих органiв фi�
нансового контролю держав—учасниць СНД (Астана, 31 серп�
ня — 2 вересня 2004 року). Декларацiя складається з двох роз�
дiлiв, в яких звертається увага на принцип гласностi в роботi
ВОФК та їх готовнiсть до конструктивної спiвпрацi з законо�
давчою, виконавчою та судовою гiлками влади при дотриманнi
принципу незалежностi. У першому роздiлi вiдзначається, що
гласнiсть є одним iз основних принципiв дiяльностi ВОФК, якi
забезпечують реалiзацiю демократичних основ управлiння еко�
номiкою, ефективнiсть контрольної дiяльностi держави i захист
суспiльства вiд корупцiї та iнших правопорушень. ВОФК фор�
муються всенародно обраними керiвниками держав i/або пар�
ламентами, здiйснюють свою дiяльнiсть в iнтересах народу, реа�
лiзують принцип гласностi шляхом надання незалежної, досто�
вiрної i об’єктивної iнформацiї про ефективнiсть управлiння
державними фiнансовими ресурсами. Основною формою забез�
печення гласностi дiяльностi ВОФК є надання парламентам i/або
керiвникам держав звiтiв про свою дiяльнiсть, використання дер�
жавних фiнансових ресурсiв, результати контрольних (аудиту)
i експертно�аналiтичних заходiв. Принцип гласностi реалiзуєть�
ся також шляхом розмiщення матерiалiв за результатами конт�
ролю (аудиту), iнших вiдомостей про дiяльнiсть ВОФК в засо�
бах масової iнформацiї, проведення прес�конференцiй, брифiн�
гiв та iнших заходiв. Реалiзацiя принципу гласностi можлива
при дотриманнi принципiв законностi й об’єктивностi. ВОФК
забезпечують реалiзацiю принципу гласностi у частинi, що не
суперечить вимогам законодавства про охорону прав i свобод
особи, про державнi таємницi та iнших, передбачених законом,
вiдомостей. Дiяльнiсть ВОФК має сприяти досягненню вiдкри�
тостi й прозоростi використання державних фiнансових ресур�
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сiв. Другий роздiл присвячений взаємодiї ВОФК iз законодав�
чою, виконавчою та судовою гiлками влади, яка повинна вiдбу�
ватися на основi органiзацiйної, функцiональної та фiнансової
незалежностi. Так, ВОФК забезпечують законодавчу владу до�
стовiрною i об’єктивною iнформацiєю про ефективнiсть управ�
лiння державними фiнансовими ресурсами. Спiвробiтництво з
парламентом має виключати полiтичний тиск на ВОФК. Дiяль�
нiсть ВОФК спрямована на запобiгання i усунення органами ви�
конавчої влади порушень та недолiкiв у використаннi держав�
них фiнансових ресурсiв. Органи державної влади незалежно
вiд пiдпорядкування повиннi сприяти ВОФК у здiйсненнi їх дi�
яльностi. ВОФК можуть на основi результатiв контрольних за�
ходiв (аудиту) давати рекомендацiї з удосконалення управлiн�
ня державними фiнансовими ресурсами, а також консультува�
ти органи виконавчої влади з питань застосування стандартiв i
правил контролю (аудиту). ВОФК при взаємодiї iз судовою вла�
дою мають керуватися конституцiйними принципами правосуд�
дя, у разi необхiдностi можуть звернутися до судових органiв для
прийняття вiдповiдних рiшень.

Декларацiя про загальнi принципи дiяльностi вищих орга�
нiв фiнансового контролю держав�учасниць Спiвдружностi Не�
залежних Держав — документ, що прийнятий на II сесiї Ради
керiвникiв вищих органiв фiнансового контролю держав—учас�
ниць Спiвдружностi Незалежних Держав (м. Київ, 7—8 червня
2001 року), яка пiдтвердила загальну думку про необхiднiсть
приведення законодавства, що врегульовує дiяльнiсть ВОФК
цих держав, у вiдповiднiсть з мiжнародно�правовими нормами.
Ця Декларацiя також була пiдписана Головою Рахункової пала�
ти України. Декларацiя складається з преамбули та чотирьох
роздiлiв. У преамбулi визначено її основну мету — встановлен�
ня вiдповiдно до мiжнародних норм загальних принципiв дiяль�
ностi ВОФК держав—учасниць СНД як основи для об’єднання
зусиль з удосконалення їх конституцiйної та законодавчої бази,
гармонiзацiї правового поля дiяльностi, оптимiзацiї та унiфiка�
цiї нацiональних законодавств у зазначенiй сферi, пiдвищення
ефективностi державного фiнансового контролю, що здiйсню�
ється в iнтересах народiв. У першому роздiлi «Загальнi поло�
ження» вказується, що пiд ВОФК розумiються державнi органи,
головною функцiєю яких є зовнiшнiй контроль за управлiнням
державними фiнансовими ресурсами i державною власнiстю в
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порядку, встановленому нацiональним законодавством. Метою
дiяльностi ВОФК є виявлення, запобiгання та усунення фактiв
незаконного, нецiльового, неефективного використання держав�
них фiнансових ресурсiв i державної власностi, забезпечення вiд�
критостi й прозоростi виконання державних бюджетiв, сприян�
ня розвитку й удосконаленню належної системи управлiння фi�
нансовими ресурсами держави, яка забезпечує ефективнiсть їх
формування i використання. Другий роздiл присвячений осно�
вному принципу дiяльностi ВОФК — принципу незалежностi,
яка має гарантуватися на конституцiйному рiвнi й забезпечува�
тися їх особливим статусом. Третiй роздiл визначає особливостi
взаємодiї ВОФК у ходi виконання своїх повноважень з iншими
органами влади, зокрема iз парламентами, урядами, органами
державної влади i управлiння, органами управлiння адмiнiстра�
тивно�територiальних одиниць, з iншими органами контролю.
Так, ВОФК звiтують перед керiвниками держав i/або парла�
ментами про результати контролю. Такi звiти пiдлягають опуб�
лiкуванню в пресi i висвiтленню в засобах масової iнформацiї.
ВОФК можуть отримувати вiд керiвникiв держав, парламен�
тiв окремi доручення по перевiркам, при проведеннi яких вони
дiють незалежно й об’єктивно, можуть виступати експертами
з питань вдосконалення фiнансового i бюджетного законодав�
ства, iнформують керiвникiв держав, парламенти, уряди й iншi
державнi органи про результати перевiрок та iнших контроль�
них заходiв. Усi органи державної влади незалежно вiд пiдпо�
рядкованостi повиннi сприяти ВОФК у здiйсненнi їх дiяльностi.
Взаємодiя ВОФК з iншими державними органами не повинна
впливати на незалежнiсть i об’єктивнiсть при здiйсненнi їх пов�
новажень. Четвертий роздiл стосується повноважень ВОФК,
основнi з них, як зазначається у Декларацiї, повиннi бути закрi�
пленi на конституцiйному рiвнi й конкретизуватися в законах.
Об’єктом контролю (аудиту) ВОФК є весь процес управлiння
фiнансовими ресурсами i власнiстю держави, у тому числi: фор�
мування доходiв i здiйснення видаткiв iз державного бюджету i
державних фондiв; управлiння державним боргом; управлiння
фiнансами, що здiйснюється органами управлiння адмiнiстра�
тивно�територiальних одиниць; управлiння фiнансами пiдпри�
ємств, якi мають державну власнiсть в капiталi, а також управ�
лiння державною власнiстю. ВОФК повиннi мати законодав�
чо закрiплений доступ до: джерел iнформацiї i даних, засобiв їх
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отримання, накопичення й опрацювання, а також до посадових
i iнших осiб органу, щодо якого здiйснюється контроль; всiх ма�
терiалiв перевiрок, проведених будь�яким органом контролю, а
також незалежного аудиту i внутрiшнього контролю стосовно
державних фiнансових ресурсiв i державної власностi. З метою
запобiгання порушенням, їх усунення i притягнення винних до
вiдповiдальностi ВОФК має бути законодавчо надiлений ком�
плексом адмiнiстративно�виконавчих повноважень для реалi�
зацiї власних рiшень, ухвалених за результатами контрольних
заходiв, а також правом звертатися у будь�який орган держав�
ної влади, правоохороннi органи, суд чи прокуратуру.

Декларацiя про основи незалежностi вищих органiв фiнан�
сового контролю держав—учасниць Спiвдружностi Незалежних
Держав— документ, що прийнятий на III сесiї Ради керiвникiв
вищих органiв фiнансового контролю держав�учасниць Спiв�
дружностi Незалежних Держав (м. Тбiлiсi, 20—21 червня 2002 ро�
ку)1. Декларацiя складається з преамбули та п’яти роздiлiв. У пре�
амбулi йдеться про те, що III сесiя Ради керiвникiв вищих орга�
нiв фiнансового контролю держав—учасниць СНД пiдтверджує
основнi принципи незалежностi ВОФК, викладенi у данiй де�
кларацiї та рекомендує застосовувати їх на нацiональних i мiж�
державних рiвнях з урахуванням економiчних i полiтичних особ�
ливостей кожної держави, а також просить керiвникiв держав—
учасниць СНД довести основнi принципи незалежностi ВОФК
до органiв законодавчої, виконавчої та судової влади, громад�
ськостi й сприяти ВОФК у їх забезпеченнi. У першому роздiлi
«Основи незалежностi вищих органiв фiнансового контролю»
визначено такi види незалежностi ВОФК, як функцiональна,
органiзацiйна та фiнансова незалежнiсть. Вказується на те, що
незалежнiсть ВОФК гарантується державою i закрiплюється кон�
ституцiєю та iншими законами держави. Другий роздiл має на�
зву «Фiнансова незалежнiсть вищих органiв фiнансового конт�
ролю». У ньому йдеться про те, що ВОФК повиннi мати фiнан�
сову незалежнiсть для виключення впливу на їх дiяльнiсть з бо�
ку органiв виконавчої влади, володiти достатнiми фiнансовими
ресурсами, а отже фiнансування їх дiяльностi має здiйснювати�
ся за рахунок коштiв, передбачених в державному бюджетi окре�

Загальна характеристика фiнансового контролю i аудиту 103

1 Материалы официального сайта Счетной палаты Российской Федера�
ции // www.ach.gov.ru.



мим рядком. У третьому роздiлi — «Термiн повноважень i гаран�
тiї незалежностi керiвникiв i членiв вищих органiв фiнансово�
го контролю» вказується, що термiн повноважень керiвникiв i
членiв ВОФК, професiйнi соцiальнi гарантiї їх незалежностi по�
виннi бути закрiпленi законами держави; пiдкреслюється, що до�
строкове звiльнення вiд посади керiвникiв i членiв ВОФК мож�
ливе лише у випадках, прямо передбачених законодавством дер�
жави. Четвертий роздiл визначає загальнi вимоги до працiвникiв
ВОФК, зокрема вiдзначається, що вони повиннi мати вiдповiд�
ну квалiфiкацiю, досвiд роботи за фахом, необхiдний для ефек�
тивного виконання покладених на них обов’язкiв, а також висо�
кi моральнi якостi, пiдкреслюється значення системи професiй�
ної пiдготовки i механiзму перепiдготовки кадрiв вiдповiдно до
сучасних вимог. Роздiл п’ятий «Вищi органи фiнансового конт�
ролю, засоби масової iнформацiї i громадськiсть» визначає за�
сади спiвробiтництва ВОФК iз засобами масової iнформацiї i
громадськiстю, зокрема зазначається на необхiднiсть надання
доступу до матерiалiв ВОФК (крiм iнформацiї, що мiстить дер�
жавну таємницю) в порядку, передбаченому законодавством дер�
жави, засобам масової iнформацiї i широким верствам громад�
ськостi.

На сьомiй сесiї Ради керiвникiв ВОФК держав—учасниць
СНД (м. Мiнськ, 5—6 вересня 2006 року), враховуючи важли�
вiсть вдосконалення нацiонального законодавства з питань дер�
жавного регулювання, прийнято Резолюцiю про роль вищих
органiв фiнансового контролю в удосконаленнi нацiонального
законодавства держав—учасниць СНД1, в якiй зазначається, що
ВОФК мають у своєму розпорядженнi значнi вiдомостi про кiль�
кiсть, характер i причини найбiльш типових правопорушень,
недолiкiв i проблем у сферi економiк держав—учасниць СНД i
мають право використовувати цi вiдомостi для впливу на розви�
ток нацiональних законодавств своїх держав. Пiдготовка ВОФК
експертних висновкiв i пропозицiй по проектах державних бю�
джетiв на поточний фiнансовий (бюджетний) рiк є одним iз
найбiльш важливих заходiв для кожного ВОФК i здiйснюєть�
ся на пiдставi чинних нацiональних законодавств з використан�
ням iснуючих вiдомостей про результати контролю виконан�
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ня державних бюджетiв за попереднi роки. Пiд час здiйснення
ВОФК контрольних заходiв i при пiдготовцi пiдсумкових до�
кументiв по них доцiльно встановлювати причини i умови, що
сприяли вчиненню виявлених порушень або дiй, якi не вiдно�
сяться до порушень законодавства, але свiдчать про неефекти�
вне використання державних ресурсiв. Зусилля ВОФК мають
бути спрямованi також i на виявлення недолiкiв у законодав�
ствi i неефективних управлiнських рiшень у сферi державно�
го регулювання i сприяти вдосконаленню механiзму прозорос�
тi руху державних коштiв, ефективного їх використання. Якщо
в результатi проведених контрольних заходiв встановлено, що
причиною виявлених порушень, недолiкiв або проблем було
нечiтке або недостатнє нормативно�правове регулювання вiд�
повiдних фiнансово�економiчних вiдносин, то ВОФК мають
право вносити до компетентних державних органiв, посадових
осiб пропозицiї (рекомендацiї) про вдосконалення законодав�
ства.

Питання
для самоконтролю

1. Що розумiється пiд поняттям «фiнанси»?
2. Який взаємозв’язок мiж контрольною функцiєю фiнансiв i фi�

нансовим контролем?
3. Якi передумови виникнення фiнансового контролю та аудиту?
4. Чим аудит вiдрiзняється вiд фiнансового контролю?
5. Якi особливостi фiнансового контролю як функцiї управлiння

та заключної стадiї управлiнського процесу?
6. Що є об’єктом i предметом фiнансового контролю?
7. Як можна охарактеризувати пiдконтрольного суб’єкта?
8. Що розумiється пiд поняттям «вищий орган фiнансового конт�

ролю»?
9. Якi iснують види аудиту?

10. У чому полягають особливостi правового регулювання фiнан�
сового контролю?

Тести
1. Публiчнi фiнанси охоплюють:

а) державнi i мунiципальнi (мiсцевi фiнанси);
б) лише державнi фiнанси;
в) державнi i приватнi фiнанси.
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2. Об’єкти фiнансового контролю — це:
а) державнi органи, установи та органiзацiї, їх структурнi пiдроз�

дiли, органи мiсцевого самоврядування, а також окремi особи,
якi вiдповiдно до чинного законодавства надiленi контрольни�
ми функцiями щодо: формування публiчних фондiв коштiв, їх
розподiлу та використання; управлiння державним чи кому�
нальним майном;

б) пiдприємства, установи, органiзацiї, державнi органи, органи
мiсцевого самоврядування, їх структурнi пiдроздiли тощо, що
беруть участь у формуваннi, розподiлi i використаннi публiчних
фондiв коштiв, управлiннi державним чи комунальним майном;

в) фiнансова та пов’язана з нею господарська дiяльнiсть пiдконт�
рольних суб’єктiв, стан їх внутрiшнього контролю, на яку спря�
мовуються дiї контролюючих суб’єктiв чи суб’єктiв, що здiйс�
нюють фiнансовий контроль, публiчнi фiнанси, майно, що на�
лежить державi чи органам мiсцевого самоврядування;

г) окремi аспекти фiнансової i пов’язаної з нею господарської дi�
яльностi пiдконтрольних суб’єктiв, фiнансовi, бухгалтерськi
документи, що вiдображають рух публiчних фiнансiв тощо.

3. Функцiями фiнансового контролю є:
а) iнформацiйна, виховна, аналiтична;
б) iнформацiйна, аналiтична, стабiлiзуюча, правоохоронна, запо�

бiжна та виховна;
в) iнформацiйна, аналiтична, стабiлiзуюча, мобiлiзуюча, правоохо�

ронна, запобiжна, правозастосовна та виховна.
4. Принципи фiнансового контролю:

а) чiтко визначенi в чинному законодавствi України;
б) визначенi у мiжнародних документах;
в) не визначенi у нормативно�правових актах.

5. Принцип гласностi i принцип публiчностi:
а) мають iдентичний змiст;
б) є рiзними.

6. Термiн «контроль» походить вiд:
а) англiйського слова «control»;
б) нiмецького слова «controlling»;
в) французького слова «controle»;
г) латинського слова «controle».
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Роздiл 2
ÔIÍÀÍÑÎÂÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ßÊ IÍÑÒÈÒÓÒ ÔIÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

2.1. Ïîíÿòòÿ òà îñîáëèâîñòi
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
ÿê iíñòèòóòó ôiíàíñîâîãî ïðàâà
Для з’ясування поняття фiнансового контролю як iн�

ституту фiнансового права, його особливостей, якi полягають у
специфiцi фiнансово�контрольних норм та вiдповiдних право�
вiдносин, необхiдно визначити мiсце даного iнституту в системi
фiнансового права.

Фiнансове право як самостiйна галузь права пройшло дов�
гий шлях свого становлення та розвитку, на кожному етапi якого
з’являлися новi правовi iнститути, вдосконалювалася структу�
ра iснуючих, визначалося їх мiсце в системi цiєї галузi.

Як зазначає П. С. Пацуркiвський1, лише з опублiкуванням
статтi Ю. А. Ровинського та виданням першого радянського пiд�
ручника з навчальної дисциплiни «Фiнансове право» у 1940 р.
ранiше фрагментарнi, неповнi, безсистемнi знання з радянсько�
го фiнансового права були вибудованi в струнку внутрiшньо ло�
гiчну систему категорiй i понять з чiтко окресленим предметом
науки та її методом.

Норми, якi встановлювали систему i порядок здiйснення
фiнансового контролю держави, Ю. А. Ровинський вважав од�
ним iз основних структурних елементiв фiнансового права. До
цiєї групи норм належали норми, якi визначали систему фiнан�
сового контролю держави; права та обов’язки органiв державної
влади й управлiння щодо здiйснення систематичного фiнансо�
вого контролю; положення та iнструкцiї з фiнансового контро�
лю. Але iсторичне досягнення подiлу системи фiнансового пра�
ва на загальну та особливу частини ще не було зроблено. Лише
у 1952 р. Р. Й. Халфiна висунула та обґрунтувала пропозицiї що�
до необхiдностi видiлення загальної та особливої частин при си�

1 Пацуркiвський П. С. Правовi засади фiнансової дiяльностi держави:
проблеми методологiї. — Чернiвцi: ЧДУ, 1997. — С. 5—6.



стематизацiї норм цiєї галузi права. Її пропозицiя була пiдтри�
мана та розвинута iншими вченими1.

Як i будь�яка галузь права, фiнансове право являє собою пев�
ну систему, що має об’єктивно обумовлену внутрiшню побудо�
ву, в якiй об’єднуються i розмiщаються фiнансово�правовi нор�
ми у певному взаємозв’язку i послiдовностi. Система фiнансо�
вого права складається з двох частин — загальної та особливої.
Загальна частина мiстить положення, що мають загальний ха�
рактер i поширюються на всi iнститути особливої частини. Особ�
лива частина складається iз фiнансово�правових iнститутiв, якi
являють собою систему фiнансово�правових норм, що регулю�
ють групу однорiдних фiнансових вiдносин.

Iнститут фiнансового контролю як специфiчний iнститут фi�
нансового права є вiдокремленою сукупнiстю юридичних норм
усерединi фiнансового права як галузi права, якi об’єднанi пев�
ною спiльнiстю ознак регульованого ними виду однорiдних су�
спiльних вiдносин (фiнансово�контрольних) та має специфiчнi
цiлi i завдання. Щодо розмiщення iнституту фiнансового конт�
ролю в системi фiнансового права iснують рiзнi думки вчених.
Бiльшiсть учених (О. М. Александров, В. П. Дьяченко, Н. О. Ко�
вальова, А. I. Худяков, Р. Й. Халфiна, Ю. А. Ровинський) вiдно�
сять iнститут фiнансового контролю до загальної частини. Iншi2

вважають, що оскiльки фiнансовий контроль реально здiйсню�
ється в конкретних напрямах фiнансової дiяльностi, слiд гово�
рити лише про його специфiчнi види. О. Ю. Грачова вважає,
що фiнансовий контроль є навiть не iнститутом фiнансового пра�
ва, а його пiдгалуззю, особливiсть якої полягає в тому, що вона
має складну структуру, оскiльки складається з фiнансово�пра�
вових норм, якi включенi як в загальну, так i в особливу його
частину3. На нашу думку, поняття «пiдгалузь» i «правовий iн�
ститут», по сутi, майже iдентичнi, але все ж таки краще фiнан�
совий контроль називати iнститутом фiнансового права. Про
пiдгалузь можна буде говорити лише в тому випадку, коли чiт�
ко визначаться у системi фiнансового контролю процесуальнi
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норми, тобто коли сформується процес фiнансового контролю,
який регулюватиметься окремим нормативно�правовим актом.
У цьому випадку сформується фiнансово�контрольне право. Пiд�
тримується твердження науковцiв, якi вiдносять iнститут фiнан�
сового контролю до загальних iнститутiв фiнансового права.

Iнститут фiнансового контролю є вiдокремленою, стiйкою
групою норм, що регулюють єдиний комплекс правовiдносин, якi
називаються фiнансово�контрольними. Його норми є загальни�
ми для всiх фiнансово�правових iнститутiв, що мiстяться в особ�
ливiй частинi фiнансового права як галузi права. Так, фiнансо�
вий контроль як iнститут загальної частини фiнансового права
складається з фiнансово�правових норм, якi визначають понят�
тя фiнансового контролю, його мету i завдання, цiлi та принципи
органiзацiї i здiйснення, а також суб’єкти, об’єкти, предмет, види,
форми i методи, процес фiнансового контролю, тобто регулюють
органiзацiю i порядок проведення фiнансового контролю.

Разом з тим це єдиний фiнансово�правовий iнститут, який
має складну структуру, оскiльки його норми входять i до особ�
ливої частини фiнансового права, бо iснують специфiчнi його
види, такi як бюджетний, податковий, валютний, банкiвський,
митний контроль, якi здiйснюють визначенi законодавством су�
б’єкти.

Органiзацiя i здiйснення фiнансового контролю регулюєть�
ся великою кiлькiстю нормативно�правових актiв, якi безпосе�
реднього стосуються загальних питань його проведення або ви�
значають правовий статус контролюючих суб’єктiв. Детально цi
документи охарактеризовано у першому роздiлi навчального по�
сiбника.

Наявнiсть спецiального законодавства з фiнансового конт�
ролю є однiєю iз пiдстав видiлення в такiй галузi права, як фi�
нансове право особливого iнституту фiнансового контролю.

Норми з фiнансового контролю мають специфiчнi особли�
востi, що викликанi специфiкою самих фiнансово�правових норм,
видом яких вони є. Такою особливiстю є iмперативнiсть або, iнак�
ше, владнiсть правових приписiв, що мiстяться у цих нормах, а
це означає, що їх вимоги, вираженi у категоричнiй формi, точно
визначають права й обов’язки учасникiв фiнансово�контроль�
них правовiдносин i самостiйно не можуть бути змiненi цими
учасниками. Суб’єкти фiнансово�контрольних правовiдносин
повиннi дiяти згiдно з приписами цих норм. Це стосується не ли�
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ше державного фiнансового контролю, а й недержавного, тобто
аудиту тощо.

Слiд вiдзначити, що норми, якi утворюють iнститут фiнан�
сового контролю, мають всепроникаючий характер, на таку їх
особливiсть звертали увагу вченi1, оскiльки у бюджетному, по�
датковому, банкiвському правi та iнших iнститутах фiнансово�
го права є контрольнi норми, що визначають особливостi здiйс�
нення фiнансового контролю у вiдповiдних сферах: бюджетнiй,
податковiй тощо. Для захисту прав пiдконтрольних суб’єктiв фi�
нансово�контрольнi норми детально визначають пiдстави про�
ведення контрольних заходiв, їх перiодичнiсть.

На жаль, норми, що належать до загальної частини iнституту
фiнансового контролю, не вiдображенi в єдиному нормативно�
му актi, а мiстяться у бiльшостi випадкiв у нормативних актах,
якi регламентують проведення фiнансового контролю в рiзних
сферах фiнансової дiяльностi. Отже, необхiдно прийняти Закон
«Про фiнансовий контроль в Українi», в якому доцiльно помiс�
тити загальнi положення, що стосуються рiзних видiв фiнансо�
вого контролю, зокрема вказати на загальнi принципи здiйснен�
ня контролю, його мету, завдання, суб’єкти фiнансового конт�
ролю, їх повноваження чи права тощо.

Iнститут фiнансового контролю вiдрiзняється вiд iнших iн�
ститутiв фiнансового права i специфiкою правовiдносин, якi ма�
ють назву фiнансово�контрольнi правовiдносини, що виникають
на основi фiнансово�контрольної норми.

Фiнансово�контрольнi правовiдносини є одним iз рiзнови�
дiв фiнансових правовiдносин, якi, в свою чергу, є видом право�
вiдносин. Мiж правовiдносинами i фiнансовими правовiдноси�
нами та мiж фiнансовими правовiдносинами i фiнансово�конт�
рольними правовiдносинами iснує взаємозв’язок загального й
особливого. Тому фiнансово�контрольним правовiдносинам влас�
тивi всi тi суттєвi ознаки, якi притаманнi правовiдносинам вза�
галi i, звичайно, фiнансовим правовiдносинам зокрема.

Серед суттєвих ознак правовiдносин, а отже, i фiнансово�конт�
рольних, необхiдно видiлити їх вольовий характер. Хоч у даному
випадку явно виражена воля лише одного учасника — контро�
люючого суб’єкта, але можлива iнiцiатива й зi сторони пiдконт�
рольного суб’єкта.
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Крiм загальних ознак, якi притаманнi всiм правовiдносинам,
фiнансовi правовiдносини мають свої певнi особливостi, якi та�
кож властивi контрольним правовiдносинам. Так, контрольнi
правовiдносини, як i фiнансовi, є владними вiдносинами, бо ви�
никають на основi норм, що мають iмперативний характер.

Пiдтримується позицiя М. В. Карасьової1, яка вважає, що од�
нiєю iз особливостей фiнансових правовiдносин є та, що вони
виражають публiчнi iнтереси, у зв’язку з чим є публiчно�пра�
вовими вiдносинами, сутнiсть яких полягає у вираженнi полi�
тичних iнтересiв рiзних соцiальних груп, суспiльства в цiлому,
а також власних iнтересiв держави. Це зумовлено i публiчною
сутнiстю самих фiнансiв, публiчним характером фiнансової дi�
яльностi та вiдповiдно публiчним характером фiнансового конт�
ролю, а отже i вiдповiдних контрольних правовiдносин.

Однiєю iз особливостей фiнансових правовiдносин, а отже i
фiнансово�контрольних, є те, що вони виникають з приводу фор�
мування, розподiлу та використання публiчних фондiв коштiв,
управлiння державним чи комунальним майном. Так, вiдповiд�
но до ст. 2 Закону України «Про Рахункову палату», одним iз
завдань Рахункової палати є «органiзацiя i здiйснення контро�
лю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного
бюджету України, витрачанням бюджетних коштiв, зокрема ко�
штiв загальнодержавних цiльових фондiв за обсягами, структу�
рою та їх цiльовим призначенням». А вiдповiдно до ст. 2 Закону
України «Про державну податкову службу в Українi» одним iз
основних завдань органiв державної податкової служби є здiйс�
нення контролю за правильнiстю обчислення, повнотою i своєчас�
нiстю сплати до бюджетiв, державних цiльових фондiв податкiв
i зборiв (обов’язкових платежiв), а також неподаткових доходiв,
установлених законодавством. Головним завданням державної
контрольно�ревiзiйної служби, вiдповiдно до ст. 2 Закону Украї�
ни «Про державну контрольно�ревiзiйну службу в Українi», є
здiйснення державного фiнансового контролю за використан�
ням i збереженням державних фiнансових ресурсiв, необоротних
та iнших активiв, правильнiстю визначення потреби в бюджет�
них коштах та взяття зобов’язань, ефективним використанням
коштiв i майна, станом i достовiрнiстю бухгалтерського облiку i
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фiнансової звiтностi в мiнiстерствах та iнших органах виконавчої
влади, в державних фондах, у бюджетних установах i у суб’єктiв
господарювання державного сектору економiки, а також на пiд�
приємствах i в органiзацiях, якi отримують (отримували в пе�
рiодi, який перевiряється) кошти з бюджетiв усiх рiвнiв та дер�
жавних фондiв або використовують (використовували у перiодi,
який перевiряється) державне чи комунальне майно, виконан�
ням мiсцевих бюджетiв.

Поряд з загальними ознаками для фiнансово�контрольних
правовiдносин характернi специфiчнi ознаки, тобто тi, що обу�
мовленi фiнансово�контрольною дiяльнiстю, в якiй вони вини�
кають, змiнюються i припиняються, а також специфiкою конт�
рольних норм.

Пiдтримується позицiя вчених, якi вважають, що особливос�
тями фiнансово�контрольних правовiдносин є: розширена сфера
дiї, цiльова спрямованiсть, особлива сфера виникнення1. Наяв�
нiсть розширеної сфери дiї у фiнансово�контрольних правовiд�
носинах означає, що вони виникають не лише в сферi фiнансо�
вої дiяльностi держави чи органiв мiсцевого самоврядування,
зачiпають не лише грошовi, а й матерiальнi цiнностi, тобто їх
об’єктом є публiчнi фiнанси в широкому розумiннi (бюджетнi
кошти, майно, необоротнi та iншi активи, iншi фiнансовi ресур�
си). Прикладом таких вiдносин є вiдносини, що виникають на
пiдставi норм Закону «Про державну контрольно�ревiзiйну служ�
бу в Українi» пiд час викриття органами державної контроль�
но�ревiзiйної служби недостач, розтрат, привласнень та крадiжок
матерiальних цiнностей, або Закону «Про державну податкову
службу в Українi» пiд час проведення роботи по боротьбi з неза�
конним обiгом алкогольних напоїв та тютюнових виробiв тощо.
Пiд час проведення iнвентаризацiї також перевiряється наяв�
нiсть товарно�матерiальних цiнностей. У даному випадку фiнан�
совий контроль стосується матерiальних цiнностей.

Наступною специфiчною особливiстю фiнансово�контроль�
них правовiдносин є те, що вони мають цiльову спрямованiсть.
Цi правовiдносини спрямованi на своєчасне i повне формуван�
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ня публiчних фондiв коштiв; ефективне i доцiльне витрачання
чи використання коштiв цих фондiв, державного чи комуналь�
ного майна; на дотримання законностi пiд час руху фiнансових
ресурсiв, на запобiгання фiнансовим порушенням тощо. Цiльо�
ва спрямованiсть фiнансово�контрольних правовiдносин вира�
жена у напрямах дiй кожного контролюючого суб’єкта, який має
свiй напрям дiй, що випливає iз його завдань, функцiй, якi ви�
значенi вiдповiдними нормативними актами та будуть розгля�
нутi в особливiй частинi навчального посiбника.

Перед будь�якою державою у сферi фiнансової дiяльностi
завжди стоїть два завдання. По�перше — повне та своєчасне фор�
мування вiдповiдних публiчних фондiв коштiв, їх розподiл згiд�
но з суспiльними потребами. Ця дiяльнiсть є за своєю сутнiстю
розподiльчою, а тому i вiдносини, що виникають при цьому, ма�
ють назву розподiльчих. По�друге — забезпечення законностi пiд
час справляння, розподiлу i використання фiнансових ресурсiв,
управлiння державним i комунальним майном. У даному випа�
дку iснує контрольна функцiя у фiнансовiй сферi, а це свiдчить
про наявнiсть фiнансово�контрольних правовiдносин. Отже, як
зазначають вченi, специфiкою фiнансово�контрольних правовiд�
носин є те, що вони виникають саме у сферi контрольної дiяль�
ностi держави, яка характеризується специфiчними суб’єктами,
об’єктами, завданнями.

Особливiстю фiнансово�контрольних правовiдносин є й те,
що вони безпосередньо пов’язанi з контрольною функцiєю фi�
нансiв, яка фактично є об’єктивною основою фiнансового конт�
ролю, створює умови для його здiйснення та є управлiнськи�
ми вiдносинами, бо контроль — це специфiчна функцiя управ�
лiння.

Фiнансово�контрольнi правовiдносини мають допомiжний
характер1. Цi вiдносини можна назвати похiдними чи допомiж�
ними, а краще другорядними, бо вони складаються не заради за�
безпечення своїх iнтересiв, а заради реалiзацiї iнтересiв iнших
суспiльних вiдносин, основних, якими, у даному випадку будуть
розподiльчi вiдносини. Сам по собi фiнансовий контроль не є
iнструментом безпосередньої органiзацiї фiнансової дiяльнос�
тi, а має призначення запобiгати помилкам у цiй дiяльностi або
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сприяти їх усуненню. Тому фiнансово�контрольнi правовiдно�
сини виконують другорядну, допомiжну роль стосовно iнших
фiнансових правовiдносин, якi виникають у фiнансовiй сферi,
бо контролювати можна лише те, що вже є. Отже, передумовою
виникнення фiнансово�контрольних правовiдносин є наявнiсть
розподiльчих вiдносин, становлення i розвиток останнiх спону�
кає виникнення перших.

Враховуючи викладене вище, фiнансово�контрольнi право�
вiдносини можна визначити як один iз видiв фiнансових право�
вiдносин, що мають розширену сферу дiї, цiльову спрямованiсть,
органiзацiйний, похiдний (допомiжний) характер та якi виника�
ють на пiдставi фiнансово�контрольних норм у сферi контроль�
ної дiяльностi.

Фiнансово�контрольнi правовiдносини мають визначену
структуру, тобто суб’єкти, об’єкти i змiст.

Суб’єктами фiнансово�контрольних правовiдносин є як дер�
жавнi органи, так i недержавнi органiзацiї, їх структурнi пiдроз�
дiли, iншi публiчнi утворення, що надiленi контрольними пов�
новаженнями чи певними правами.

О. Ю. Грачова подiляє суб’єкти контрольних правовiдносин
на основнi, безпосередньо зацiкавленi i допомiжнi1. Але не зо�
всiм зрозумiло, якi суб’єкти вона вiдносить до основних — чи
лише тi, що надiленi контрольними повноваженнями, чи i пiд�
контрольнi суб’єкти. Також не можна погодитися iз видiленням
безпосередньо зацiкавлених суб’єктiв у окремий вид.

Оскiльки фiнансово�контрольнi правовiдносини є владни�
ми вiдносинами, то iснують, вiдповiдно, спецiальнi або обов’яз�
ковi суб’єкти, якi є активними носiями контрольних функцiй,
виконують свої завдання та функцiї в iнтересах держави, орга�
нiв мiсцевого самоврядування чи iнших юридичних або фiзич�
них осiб та надiленi певними владними повноваженнями чи пра�
вами. У даному випадку контролюючi суб’єкти виконують функ�
цiї не в своїх, а в чужих iнтересах, в iнтересах держави, органiв
мiсцевого самоврядування чи iнших фiзичних, юридичних осiб,
використовуючи при цьому вiдповiднi методи, способи. Конт�
ролюючi суб’єкти надiленi владними повноваженнями i навiть
тодi, коли в ролi їх виступають недержавнi органiзацiї, напри�
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клад незалежнi особи (аудитори), аудиторськi фiрми, бо остан�
нi надiленi правом проводити аудиторськi перевiрки, отже, ма�
ють деякi владнi повноваження, якi виражаються у наданих ним
чинним законодавством правах. Також до обов’язкових суб’єк�
тiв фiнансово�контрольних правовiдносин слiд вiднести i тi, якi
зазнають контрольного впливу. Цi суб’єкти iнакше можна назва�
ти пiдконтрольними, пасивними, бо вони пiдлягають контролю,
але без них не iснувало б фiнансово�контрольних правовiдно�
син взагалi, тому їх також слiд вважати основними. Проведення
контролю в бiльшостi випадкiв не залежить вiд їх волi, тут iснує
владна воля контролюючого суб’єкта. Хоча у певних випадках
контрольнi дiї можуть проводитися за волевиявленням пiдконт�
рольного суб’єкта, який, бажаючи захистити, забезпечити влас�
нi iнтереси, звертається до незалежних аудиторiв з проханням
провести перевiрку з метою виявлення фактичного стану фiнан�
сової дисциплiни. Отже можна зробити висновок, що контролю�
ючi суб’єкти завжди є активними суб’єктами фiнансово�конт�
рольних правовiдносин, а пiдконтрольнi — можуть бути як па�
сивними (в бiльшостi випадкiв), так i активними.

Чинне законодавство чiтко визначає коло суб’єктiв, що на�
дiленi контрольними повноваженнями, вказує їх функцiї, завдан�
ня, права та обов’язки, але не у всiх випадках видiляє пiдконт�
рольних суб’єктiв.

Крiм основних суб’єктiв фiнансово�контрольних правовiд�
носин, якими є контролюючi та пiдконтрольнi суб’єкти, у цих
правовiдносинах можуть брати участь й iншi — додатковi суб’єк�
ти. Так, наприклад, вiдповiдно до ст. 21 Закону України «Про
Рахункову палату» Рахункова палата в межах своєї компетенцiї
може залучати до ревiзiй i перевiрок окремих висококвалiфiко�
ваних спецiалiстiв i фахiвцiв�експертiв, якi виступатимуть у ро�
лi додаткових суб’єктiв.

Суб’єкти контрольних правовiдносин незалежно вiд того, до
якої групи вони належать мають певнi права та обов’язки. Наш
законодавець, визначаючи правовий статус контролюючих суб’єк�
тiв, чiтко фiксує їх права, якi одночасно є й їх обов’язками. По�
няття «суб’єктивне право» означає можливiсть певних дiй, пев�
ної поведiнки уповноваженої особи. Така можливiсть полягає в
тому, що контролюючий суб’єкт, по�перше, може самостiйно дiя�
ти, по�друге, вимагати вiд пiдконтрольних суб’єктiв належної
поведiнки, зокрема вчинення певних дiй чи утримання вiд їх
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вчинення, по�третє, може в необхiдних випадках застосовувати
заходи примусового характеру. Якщо контролюючим суб’єктом
виступає державний орган, то в нормативних актах, що визнача�
ють його правовий статус, йдеться про його компетенцiю. У ви�
падку, коли таким суб’єктом є недержавна органiзацiя, напри�
клад аудитор чи аудиторська фiрма, то вказується на їх права,
тобто мiру можливої поведiнки.

Пiдконтрольнi суб’єкти також надiленi певними правами й
обов’язками. Але в даному випадку права для них означають
лише мiру можливої поведiнки, а обов’язком є обумовлена ви�
могою, що мiститься у нормi права i забезпечена державним при�
мусом, необхiднiсть дiяти певним чином. Норма права, встанов�
люючи обов’язок пiдконтрольного суб’єкта, наприклад викону�
вати законнi вимоги ревiзорiв пiд час проведення контрольних
заходiв або не створювати їм у цьому перепон, встановлює i особ�
ливу поведiнку контролюючих суб’єктiв, зокрема передбачає здiйс�
нення впливу на пiдконтрольний суб’єкт у випадку порушення
ним обов’язку, наприклад притягнення до вiдповiдальностi згiд�
но з чинним законодавством. У даному випадку реалiзацiя пра�
ва, тобто мiри необхiдної поведiнки контролюючого суб’єкта, ви�
значає змiст обов’язку пiдконтрольного суб’єкта. Ця мiра мож�
ливої поведiнки надається контролюючим суб’єктам з метою
захисту iнтересiв держави чи iнших публiчних суб’єктiв, а в пев�
них випадках — i самих пiдконтрольних суб’єктiв, а мiра необ�
хiдної поведiнки надається пiдконтрольним суб’єктам з метою
задоволення iнтересiв контролюючих. Якщо здiйснення права
контролюючих суб’єктiв забезпечується покладанням обов’яз�
кiв на iнших пiдконтрольних суб’єктiв, то виконання обов’язкiв
останнiми забезпечується наданням першим можливостi вима�
гати їх виконання.

Вченими видiляються декiлька груп контрольних повнова�
жень контролюючих суб’єктiв. По�перше, вони мають право са�
мостiйно дiяти в межах, встановлених законодавством, та надi�
ленi правом самостiйно, незалежно вiд бажання пiдконтроль�
них суб’єктiв, здiйснювати фiнансовий контроль за допомогою
певних методiв. Кожен контролюючий суб’єкт не обирає довiль�
но метод контролю. Тут особливу роль вiдiграє їх правовий ста�
тус i особливостi форм дiяльностi. Крiм цього, контролюючий
суб’єкт має право отримувати вiд пiдконтрольних суб’єктiв не�
обхiдну документацiю, уснi i письмовi довiдки, безперешкодно
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входити до пiдконтрольних суб’єктiв тощо. Здiйсненню даних
прав вiдповiдають певнi обов’язки пiдконтрольних суб’єктiв, якi
передбаченi у чинному законодавствi.

По�друге, контролюючi суб’єкти у процесi узагальнення ре�
зультатiв перевiрок, вивчення причин та наслiдкiв фiнансових
порушень, недолiкiв у роботi пiдконтрольних суб’єктів для за�
побiгання правопорушенням у фiнансовiй сферi в майбутньому
та лiквiдацiї iснуючих недолiкiв надiленi повноваженнями дава�
ти рекомендацiї та обов’язковi до виконання вказiвки пiдконт�
рольним суб’єктам.

По�третє, до видiв повноважень контролюючих суб’єктiв на�
лежить можливiсть застосування у передбачених законодавством
випадках заходiв примусового характеру. Серед таких заходiв
примусового характеру необхiдно видiлити перш за все тi, що за�
стосовуються контролюючими суб’єктами у випадку невиконан�
ня пiдконтрольним суб’єктом їх вимог, наприклад, з надання пев�
ної iнформацiї чи документацiї.

До другої групи таких заходiв потрiбно вiднести можли�
вiсть контролюючих суб’єктiв застосовувати санкцiї до осiб, що
виннi у виявлених порушеннях. Такими правами надiленi не всi
контролюючi суб’єкти. Правом застосовувати фiнансовi санкцiї
та накладати адмiнiстративнi штрафи надiленi органи держав�
ної податкової служби, органи контрольно�ревiзiйної служби
та деякi iншi органи у випадках, передбачених законодавством
України. На жаль, Рахункова палата не має таких повноважень,
хоча вона є спецiальним органом фiнансового контролю. Пiд�
контрольнi суб’єкти також мають певнi права, зокрема право на
повiдомлення їх керiвника про проведення контрольних захо�
дiв, на ознайомлення з пiдсумковими документами за результа�
тами контролю, на оскарження рiшень чи дiй контрольних суб’єк�
тiв та iн.

Одним iз елементiв будь�яких правовiдносин є об’єкт. У тео�
рiї права пiд об’єктом правовiдносин розумiють те, на що спря�
моване дане правовiдношення, тобто матерiальнi i нематерiальнi
блага, якi задовольняють потреби суб’єктiв.

Слушною є думка М. В. Карасьової про те, що при розглядi
фiнансового правовiдношення доцiльно видiляти поняття «об’єкт
правовiдношення» i «предмет правовiдношення». Пiд об’єктом
фiнансового правовiдношення у даному випадку потрiбно розу�
мiти те, на що спрямована поведiнка учасникiв фiнансового пра�
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вовiдношення, яка викликана їх iнтересами в межах їх прав та
обов’язкiв, а пiд предметом фiнансового правовiдношення — те
явище, той «предмет», з яким «працює» суб’єкт з метою досяг�
нення свого iнтересу1.

Саме у фiнансово�контрольних правовiдносинах доцiльно ви�
дiляти окремо об’єкт правовiдношення i предмет правовiдно�
шення. Дослiджуючи об’єкт фiнансово�контрольних правовiдно�
син, необхiдно зазначити, що вiн є не вiддiльним вiд матерiаль�
ного змiсту правовiдносин, i у бiльшостi випадкiв спецiально в
законодавствi не регулюється, тобто не зафiксований у фiнан�
сово�контрольних нормах, а отже, може бути видiлений лише ло�
гiчно, в процесi наукової абстракцiї. Невiддiльнi об’єкти, в дано�
му випадку об’єкт контрольних правовiдносин, є результатом дi�
яльностi пiдконтрольних суб’єктiв. Отже, безпосереднiм об’єктом
фiнансово�контрольних правовiдносин є дiяльнiсть пiдконтро�
льних суб’єктiв, що пов’язана з мобiлiзацiєю, розподiлом i вико�
ристанням коштiв публiчних фондiв, а точнiше фiнансова та по�
в’язана з нею господарська дiяльнiсть, на яку спрямовуються дiї
контролюючих суб’єктiв чи суб’єктiв, що здiйснюють фiнансо�
вий контроль, дiяльнiсть, пов’язана з управлiнням державним чи
комунальним майном, та iнше.

Певну цiннiсть має i чiтке визначення предмета контроль�
них правовiдносин, бо це дозволяє пояснити i скорегувати по�
ведiнку суб’єктiв, оскiльки сам об’єкт даних правовiдносин не вiд�
дiльний вiд дiяльностi суб’єктiв. Якщо за основу взяти визначен�
ня «предмета фiнансового правовiдношення», що дає М. В. Ка�
расьова, i вважати, що це предмети, явища матерiального i духо�
вного свiту, якi виступають об’єктами правової поведiнки i ма�
ють для правовiдношення юридичне значення2, то предметом фi�
нансово�контрольного правовiдношення є фiнансовi документи,
бухгалтерськi книги, звiти, кошториси, декларацiї, товарно�ка�
совi книги та iн.

Виникнення, змiна та припинення будь�яких правовiдносин
обумовленi рiзними причинами та фактами. Але щоб цi факти
набули юридичного значення, щоб вони спонукали виникнен�
ня, змiну чи припинення правовiдносин, на них повинна поши�
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рюватися дiя норми права. Тобто конкретна життєва обставина
може бути юридичним фактом, якщо вона передбачена нормою
права. Пiдставою виникнення фiнансово�контрольних правовiд�
носин є закон чи будь�який iнший пiдзаконний нормативний акт.
Але для виникнення конкретного фiнансово�контрольного пра�
вовiдношення цього не достатньо. Автор погоджується з П. С. Па�
цуркiвським1, який розмежовує пiдстави й умови виникнення,
змiни i припинення фiнансових правовiдносин i зазначає, що
умовами у даному випадку, є правосуб’єктнiсть учасникiв цих
вiдносин та наявнiсть вiдповiдних фiнансово�правових норм.
Необхiдною пiдставою є наявнiсть юридичного факту, тобто пев�
ної обставини, з якою норма права пов’язує рух правовiдносин,
тобто їх виникнення, змiну i припинення.

Пiдставами виникнення змiни та припинення фiнансово�конт�
рольних правовiдносин є рiзноманiтнi юридичнi факти. Загаль�
новизнаною є класифiкацiя юридичних фактiв за вольовою озна�
кою на юридичнi дiї i юридичнi подiї. Професор Л. К. Воронова
зазначає, що «у фiнансових правовiдносинах, як i у всiх видах
правовiдносин, юридичнi факти подiляються на дiї та подiї»2.
Отже, цi юридичнi факти також є пiдставами виникнення, змi�
ни i припинення фiнансово�контрольних правовiдносин. Юри�
дичнi дiї — це вольова поведiнка вiдповiдних суб’єктiв, тобто те,
що вiд них залежить. Вони подiляються на правомiрнi, тобто тi,
якi здiйснюються вiдповiдно до приписiв норм, i неправомiрнi,
тi, що їм суперечать.

Щодо подiлу правомiрних дiй у лiтературi iснує декiлька по�
глядiв. Так, Л. К. Воронова подiляє правомiрнi дiї як вольову по�
ведiнку особи, що передбачена фiнансово�правовою нормою на
юридичнi вчинки, iндивiдуальнi акти та правомiрнi дiї, якi спря�
мованi на пiдтримку фiнансових iнтересiв держави3. А професор
М. В. Карасьова, посилаючись на загальнотеоретичнi положен�
ня, зазначає, що правомiрнi дiї подiляються на юридичнi вчинки
та юридичнi акти, якi, в свою чергу, подiляються на нормативнi
акти, що мiстять iндивiдуальнi приписи, правовi акти iндивiду�
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ального регулювання та iншi акти волевиявлення суб’єктiв фi�
нансового права1.

Оскiльки автор пiдтримує, як зазначено вище, позицiю вче�
них про видiлення окремо умов i пiдстав виникнення, змiни i при�
пинення фiнансових правовiдносин, то, враховуючи це, з пози�
цiєю М. В. Карасьової важко погодитися. У даному випадку нор�
мативнi акти, що мiстять iндивiдуальнi приписи, якi вона видiляє
як вид юридичних актiв, будуть пiдставою виникнення, змiни i
припинення фiнансових правовiдносин, а не їх умовою. Тому за�
слуговує на увагу класифiкацiя, яку дає Л. К. Воронова. Отже,
пiдставами виникнення, змiни та припинення фiнансово�конт�
рольних правовiдносин є iндивiдуальнi акти, юридичнi вчинки.
Основне мiсце в системi правомiрних юридичних дiй у такому
iнститутi фiнансового права, як фiнансовий контроль, належить
iндивiдуальним актам, якi впорядковують вплив на суспiльнi
вiдносини, вирiшують певнi юридичнi питання.

Пiд iндивiдуальним актом потрiбно розумiти правомiрну дiю
суб’єкта фiнансових правовiдносин, з якою пов’язанi юридичнi
наслiдки2. Так, Закон України «Про державну контрольно�ре�
вiзiйну службу в Українi» визначає правовий статус державної
контрольно�ревiзiйної служби як спецiального органу фiнан�
сового контролю, її завдання та функцiї. Але цi приписи мають
загальний характер i їх неможливо реалiзувати без подальшої
конкретизацiї. Намагаючись створити належнi умови для дiяль�
ностi органiв державної контрольно�ревiзiйної служби, подаль�
шу реалiзацiю загальних положень зазначеного Закону, Голов�
не контрольно�ревiзiйне управлiння України конкретизує загаль�
нi приписи в рiзноманiтних актах, наприклад тих, що визначають
порядок проведення аудиту державною контрольно�ревiзiйною
службою в Українi (Методичнi рекомендацiї з проведення орга�
нами державної контрольно�ревiзiйної служби аудиту фiнансо�
вої та господарської дiяльностi бюджетних установ) тощо.

О. Ю. Грачова видiляє поняття «акти�документи контроль�
них органiв» та вважає, що вони мають силу юридичних фактiв
i при їх застосуваннi вiдповiднi приписи перетворюються на кон�
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кретнi правовiдносини. Цi акти є результатом реалiзацiї держав�
но�владних повноважень компетентних органiв фiнансового
контролю. До них належать накази, рiшення, розпорядження, по�
станови про проведення конкретних контрольних дiй, тобто про
проведення конкретної ревiзiї чи перевiрки. Такi акти не мiстять
загальних приписiв, їх приписи конкретизованi. Iнакше можна
зазначити, що вони мають «персонiфiкований характер». У та�
ких iндивiдуальних актах вказується конкретний пiдконтроль�
ний об’єкт, тобто вiдповiдне пiдприємство, установа чи органi�
зацiя, контролюючий суб’єкт; форма та метод його проведення,
завдання та мета, яку ставить перед собою контролюючий суб’єкт,
чiтко фiксуються права й обов’язки суб’єктiв, конкретнi резуль�
тати проведення контрольних заходiв тощо. Всi iндивiдуальнi
акти, що видаються контролюючими органами, є актами разо�
вої дiї, бо, як правило, застосовуються один раз1.

Акти контролюючих суб’єктiв рiзноманiтнi. Вони вказують
на початок виникнення конкретного контрольного правовiдно�
шення, його змiну, є пiдсумком контрольної дiяльностi вiдповiд�
них органiв тощо. Вченi подiляють акти контролюючих суб’єк�
тiв на первиннi, промiжнi, завершуючi, iнформацiйнi2. Врахову�
ючи позицiю О. Ю. Грачової щодо змiсту цих актiв, їх перелiк
слiд, на нашу думку, дещо розширити. Пропонується їх подiли�
ти залежно вiд призначення у контрольному процесi на такi ви�
ди: органiзацiйнi, промiжнi, акти�пiдсумки, акти про накладен�
ня стягнень, iнформацiйнi акти, акти, що мiстять пропозицiї. До
органiзацiйних вiдносяться тi акти, якi приймаються контролю�
ючими суб’єктами до початку здiйснення контролю, наприклад
постанова чи розпорядження, рiшення про призначення ревiзiї
чи перевiрки. У Стандартi державного фiнансового контролю за
використанням бюджетних коштiв, державного i комунального
майна — 3 «Органiзацiя та виконання контрольних заходiв» —
документи, якi ми назвали як органiзацiйнi, називаються офiцiй�
ними розпорядчими документами на проведення контрольних
заходiв. Промiжнi акти мають мiсце в контрольному процесi до
його закiнчення. Акти�пiдсумки є пiдсумком контрольної дiяль�
ностi, в них оформляються результати контрольних дiй. Акти про
накладення стягнень застосовуються у випадках виявлення фi�
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нансових правопорушень контролюючим суб’єктом та при умо�
вi, що цей суб’єкт надiлений повноваженнями застосовувати вiд�
повiднi санкцiї. Iнформацiйнi акти можуть застосовуватися на
будь�якому етапi контрольного процесу та спрямовуються на до�
ведення певної iнформацiї до вiдповiдних суб’єктiв. Необхiдно
також видiлити акти�пропозицiї, якi приймаються вiдповiдни�
ми органами i мiстять конкретнi пропозицiї, що розробленi ни�
ми та стосуються удосконалення чинного законодавства.

Iз аналiзу Стандарту державного фiнансового контролю за
використанням бюджетних коштiв, державного i комунального
майна — 4 «Документування результатiв та формування мате�
рiалiв контрольних заходiв, порядок їх опрацювання i викорис�
тання», що визначає загальнi обов’язковi норми документування
суб’єктами державного фiнансового контролю результатiв конт�
рольних заходiв, формування матерiалiв контрольних заходiв, їх
опрацювання та використання, випливає що документування ре�
зультатiв контрольних заходiв за змiстом i формою складається
з робочих, офiцiйних, додаткових та супровiдних документiв.

Повертаючись до пiдстав виникнення фiнансово�контроль�
них правовiдносин, потрiбно вказати i ще на одну особливiсть: у
деяких випадках при їх виникненнi має мiсце сукупнiсть певних
юридичних фактiв, наприклад наявнiсть звернення чи рiшен�
ня певних органiв до контролюючого суб’єкта про проведення
контрольних дiй i вiдповiдно видання ним органiзацiйного акта.
Прикладом таких правовiдносин є фiнансово�контрольнi, що ви�
никають за зверненням правоохоронних органiв, за дорученням
iнших державних органiв. Наприклад, вiдповiдно до ст. 11 Зако�
ну України «Про державну контрольно�ревiзiйну службу в Украї�
нi» позапланова виїзна ревiзiя може проводитися органами дер�
жавної контрольно�ревiзiйної служби щодо суб’єктiв господар�
ської дiяльностi незалежно вiд форми власностi, якi не вiднесе�
нi цим Законом до пiдконтрольних установ, за рiшенням суду,
винесеним на пiдставi подання прокурора або слiдчого для за�
безпечення розслiдування кримiнальної справи.

Юридичний вчинок — це правомiрна дiя, з якою фiнансово�
правова норма пов’язує юридичнi наслiдки в результатi самого
факту вольової дiї1. Прикладом юридичного вчинку у фiнансо�
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во�контрольних правовiдносинах, який є пiдставою виникнення
фiнансово�контрольних правовiдносин є проведення аудиту за
iнiцiативою господарюючого суб’єкта. У даному випадку вольо�
ва дiя господарюючого суб’єкта викликає дiю фiнансово�конт�
рольної правової норми, з якою пов’язанi юридичнi наслiдки.
Прикладом юридичного вчинку також є подання у встановле�
ному порядку суб’єктом пiдприємницької дiяльностi скарги про
порушення законодавства посадовими особами органу держав�
ної контрольно�ревiзiйної служби пiд час проведення планової
та позапланової виїзної ревiзiї, в якiй мiститься вимога про по�
вне або часткове скасування результатiв вiдповiдної ревiзiї. За
наявностi цих обставин проводиться позапланова виїзна ревiзiя.
Але у даному випадку поряд з юридичним вчинком як пiдста�
вою виникнення контрольних правовiдносин, повинен бути ви�
даний i органiзацiйний акт.

Крiм правомiрних юридичних дiй, якi є пiдставою виникнен�
ня фiнансово�контрольних правовiдносин, такими пiдставами є
i неправомiрнi дiї. Самостiйно неправомiрна дiя не є пiдставою
виникнення конкретного фiнансово�контрольного правовiдно�
шення. Має мiсце сукупнiсть юридичних фактiв, де одним iз еле�
ментiв є органiзацiйний акт про призначення контрольного за�
ходу. Але цей акт з’являється тодi, коли є вiдомостi про пору�
шення пiдконтрольним суб’єктом фiнансової дисциплiни i тодi
вiдповiдно до чинного законодавства може бути призначено по�
запланову ревiзiю чи перевiрку.

Так, Указ Президента України «Про деякi заходи з дерегулю�
вання пiдприємницької дiяльностi» вказує, що якщо за наслiдка�
ми зустрiчних перевiрок виявлено факти, якi свiдчать про пору�
шення суб’єктом пiдприємницької дiяльностi норм законодавства,
то проводиться позапланова виїзна перевiрка. У даному випадку
пiдставою виникнення фiнансово�контрольних правовiдносин є
активна неправомiрна дiя пiдконтрольного суб’єкта, яка не вiд�
повiдає приписам фiнансово�правових норм. Така неправомiрна
дiя називається правопорушенням. Порушення правових норм
може бути не лише активними дiями пiдконтрольних суб’єктiв,
а i пасивними дiями або бездiяльнiстю, яка, в свою чергу, може
бути пiдставою виникнення фiнансово�контрольних правовiдно�
син. Так, наприклад, неподання суб’єктом пiдприємницької дi�
яльностi у встановлений строк документiв обов’язкової звiтностi
є обставиною, за наявностi якої проводиться позапланова виїз�
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на перевiрка вiдповiдно до п. 3 зазначеного Указу Президента.
Також у разi виникнення потреби у перевiрцi вiдомостей, отри�
маних вiд особи, яка мала правовi вiдносини з суб’єктом пiдпри�
ємницької дiяльностi, якщо суб’єкт пiдприємницької дiяльнос�
тi не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження на
обов’язковий письмовий запит контролюючого органу протягом
трьох робочих днiв вiд дня отримання запиту, проводиться поза�
планова виїзна перевiрка (п. 3 Указу Президента України «Про
деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi»).

Юридичнi факти у виглядi юридичних подiй також тягнуть
за собою виникнення, змiну чи припинення фiнансово�конт�
рольних правовiдносин. Наприклад, проведення реорганiзацiї
(лiквiдацiї) пiдконтрольної установи є обставиною, за наявностi
якої проводиться позапланова виїзна ревiзiя органами держав�
ної контрольно�ревiзiйної служби.

Фiнансово�контрольнi правовiдносини iснують не постiйно.
Вони певним чином припиняються. Чинне законодавство фак�
тично не придiляє уваги пiдставам їх припинення, бо в жодному
нормативному актi вони чiтко не визначенi. Як правило, вони
припиняються, якщо завершенi контрольнi дiї, тобто проведено
вiдповiднi контрольнi заходи. Фiнансово�контрольнi правовiд�
носини можуть припинитися у зв’язку з лiквiдацiєю чи реорга�
нiзацiєю пiдконтрольного суб’єкта. Необхiдно зазначити, що у
окремих випадках наш законодавець передбачає не припинення
фiнансово�контрольних правовiдносин при лiквiдацiї чи реор�
ганiзацiї пiдприємства, а навпаки їх виникнення.

Для захисту прав пiдконтрольних суб’єктiв у законодавствi
необхiдно передбачити можливiсть припинення фiнансово�ко�
нтрольних правовiдносин за заявою пiдконтрольного суб’єкта у
випадку, якщо проведенням контрольного заходу грубо пору�
шуються його iнтереси тощо. Оскiльки фiнансово�контрольнi
правовiдносини є специфiчним видом фiнансових правовiдно�
син, то необхiдно або у нормативному актi загального характе�
ру (наприклад, Законi «Про фiнансовий контроль в Українi»),
або у спецiальних нормативних актах, якi визначають правовий
статус контролюючих суб’єктiв, визначити всi можливi пiдста�
ви припинення фiнансово�контрольних правовiдносин i вказа�
ти, за наявностi яких обставин контролюючi органи мають пра�
во прийняти рiшення, наказ, розпорядження тощо про припи�
нення перевiрки, ревiзiї чи iнших контрольних дiй.
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Законодавством передбаченi випадки, за наявностi яких фi�
нансово�контрольнi правовiдносини можуть бути зупиненi. На�
приклад, у разi необхiдностi проведення значної кiлькостi зустрiч�
них звiрок, без завершення яких не можливе якiсне проведення
ревiзiї в межах визначеної чинним законодавством тривалостi,
планова виїзна ревiзiя, яку проводять органи державної конт�
рольно�ревiзiйної служби України, може бути зупинена.

2.2. Ïðîáëåìíi ïèòàííÿ êëàñèôiêàöi¿
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Питанню класифiкацiї фiнансового контролю придi�

лялася незначна увага в радянськiй фiнансово�правовiй науцi.
В нових умовах розвитку фiнансового права як галузi права та
фiнансового контролю, як її специфiчного iнституту, класифi�
кацiя фiнансового контролю становить безсумнiвний iнтерес, бо
надає можливiсть осмислити i розкрити таке багатоаспектне по�
няття, як «фiнансовий контроль», дослiдити категорiю «аудит»
i зрозумiти сутнiсть фiнансового контролю, що дозволить вдоско�
налити дiяльнiсть контролюючих суб’єктiв, їх взаємодiю, сприя�
тиме координацiї фiнансового контролю, розвитку мiжнародно�
го фiнансового контролю.

Вiдсутнiсть єдиного погляду вчених щодо критерiїв класи�
фiкацiї є наслiдком недосконалостi законодавства, що визначає
основнi пiдходи до органiзацiї фiнансового контролю. Позицiї
науковцiв як юристiв, так i економiстiв сходяться щодо необхiд�
ностi видiлення його видiв, форм та методiв, хоча в основу по�
дiлу вони кладуть рiзнi критерiї або взагалi нiяких, що, у свою
чергу, призводить до нечiткого визначення та неоднозначного ро�
зумiння певних понять. У юридичнiй лiтературi можна зустрiти
i рiзноманiтнi пiдходи щодо самих понять «вид», «форма», «ме�
тод». У свою чергу, розробка науково обґрунтованої класифiкацiї,
яка повинна бути зручною та зрозумiлою, є важливою умовою
рацiональної органiзацiї проведення у державi фiнансового конт�
ролю, бо класифiкацiя має як теоретичне, так i практичне зна�
чення. Нерозробленiсть теорiї фiнансового контролю не сприяє
в подальшому нi розвитку, нi вдосконаленню вiдповiдного зако�
нодавства, нi адаптацiї його до вимог ЄС.

В. М. Митрофанов зазначає, що однiєю iз важливих форм
внутрiвiдомчого контролю є документальна ревiзiя, хоча далi вiн
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пише про ревiзiю як метод, що застосовується органами конт�
ролю. Вiн вказує, що залежно вiд методiв, якими здiйснюється
контроль, видiляють такi його форми, як аналiз, ревiзiя i обсте�
ження господарської дiяльностi пiдприємств. Далi стверджуєть�
ся, що аналiз господарської дiяльностi пiдприємств — це метод
перевiрки виконання господарських планiв, а iнвентаризацiя
являє собою форму фактичного контролю, хоча потiм вiдзнача�
ється, що iнвентаризацiя господарських засобiв i розрахункiв є
основним методом перевiрки достовiрностi бухгалтерського об�
лiку1. Таке своєрiдне трактування форм i методiв контролю, яке
допускає В. М. Митрофанов, вказує на нерозумiння ним цих
понять i призводить до їх змiшування, бо однi й тi ж дiї вiн на�
зиває як формами, так i методами.

Деякi автори не лише не розмежовують цi поняття, але i ви�
значають форму через метод. Так, М. М. Ровинський вказував,
що за методами здiйснення контролю його форми подiляються
на такi види, як попереднiй, наступний документальний, фак�
тичний, поточний оперативний2. А позицiя I. А. Андрєєва є вза�
галi незрозумiлою, бо викладений ним матерiал є не лише не
послiдовним, але й не логiчним, оскiльки вiн пише, що залеж�
но вiд часу i форм здiйснення фiнансовий контроль подiляється
на попереднiй, поточний i наступний3. Фактично, пропонується
проводити класифiкацiю одразу за двома критерiями — часом i
формою.

На думку О. Ф. Андрiйко в залежностi вiд часу здiйснення
державний контроль може бути попереднiм, поточним (опера�
тивним) i черговим. З класифiкацiйним критерiєм, який кладе
в основу подiлу державного контролю автор, та iз зазначеним
подiлом можна погодитися, але навряд чи це будуть види фi�
нансового контролю. У той же час ревiзiї i перевiрки О. Ф. Анд�
рiйко називає формами контролю.

Н. Д. Бровкiна не видiляє форми фiнансового контролю,
але вказує на iснування його типiв (контроль фiнансової звiт�
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ностi, контроль вiдповiдностi, контроль дотримання законодав�
ства, контроль ефективностi), видів та методiв1. Автори iнтегрова�
ного навчально�атестацiйного комплексу проводять класифiка�
цiю фiнансового контролю на види, форми i методи та придiляють
увагу методицi державного фiнансового контролю, видiляючи
його прийоми2. М. Ф. Базась також звертається до класифiкацiї
та вказує на те, що в її основу мають бути покладенi такi ознаки
як тип, види та форми3. Не зрозумiлим, на наш погляд, є твер�
дження вченого стосовно того, що за методами здiйснення мож�
на видiлити наступнi форми контролю: ревiзiю, перевiрку, об�
стеження, аудит, тематичнi перевiрки, камеральнi перевiрки, фi�
нансовi експертизи, службове розслiдування, слiдство.

Ученi вказують, що класифiкацiя фiнансового контролю має
важливе значення, але iз зазначеного вище можна зробити ви�
сновок, що не iснує чiткої класифiкацiї, бо їх твердження є су�
перечливими. Така ситуацiя викликана недостатньою розробкою
загальнотеоретичних питань фiнансового контролю i, як зазна�
чалося, неоднозначнiстю трактування самих понять «вид», «фор�
ма», «метод».

При проведеннi класифiкацiї необхiдно використовувати ло�
гiчний закон подiлу обсягу поняття, не порушуючи його влас�
тивостей. Кожен подiл повинен проводитися за однiєю пiдста�
вою. Частини подiлу повиннi взаємно виключати одна одну, бути
найближчими видами поняття, що пiдлягає подiлу. При подiлi
фiнансового контролю на види необхiдно пам’ятати, що вид —
це пiдлегле поняття, що входить у склад iншого, бiльш загаль�
ного поняття, i має свої особливi ознаки, якi вiдрiзняють його
вiд iнших видiв даного, бiльш загального поняття4. Вид як скла�
дова частина цiлого частково виражає змiст цiлого i в той же час
вiдрiзняється вiд iнших частин конкретними носiями контроль�

Фiнансовий контроль як iнститут фiнансового права 127

1 Бровкина Н. Д. Основы финансового контроля: Учеб. пособие / Н. Д. Бров�
кина; Под. ред. М. В. Мельник. — М.: Магистр, 2007.

2 Германчук П. К., Стефанюк I. Б., Рубан Н. I., Александров В. Т., Назар�
чук О. I. Державний фiнансовий контроль: ревiзiя i аудит. — К.: НВП «АВТ»,
2004. — С. 34—59.

3 Базась М. Ф. Методика та органiзацiя фiнансового контролю: Пiдруч�
ник для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. — С. 22.

4 Ковалёва Н. А. Понятие и классификация финансового контроля //
Вопросы административного и финансового права в свете решений ХХVI съез�
да КПСС. — М., 1983. — С. 86—87.



них функцiй (суб’єктами), об’єктами контролю1. У даному ви�
падку можна говорити про фiнансовий контроль як частину, iн�
ститут єдиного цiлого фiнансового права, який є неподiльним.
Iснування рiзних видiв фiнансового контролю зумовлене рiз�
номанiтнiстю його завдань та функцiй. Кожен вид фiнансового
контролю має свої особливостi та сферу застосування.

У cловниках форма визначається як зовнiшнє вираження
будь�якого змiсту, а метод — сукупнiсть засобiв або операцiй
практичного або теоретичного засвоєння (пiзнання) дiйснос�
тi. Пiд формою фiнансового контролю розумiють прояв змiсту
контролю, його сутностi залежно вiд часу здiйснення контроль�
них дiй2. Пiд методом слiд розумiти спосiб, засiб вивчення, до�
слiдження конкретних явищ. До методiв фiнансового контролю
належать конкретнi способи (прийоми), що застосовуються при
здiйсненнi контрольних функцiй вiдповiдними суб’єктами.

В основу подiлу фiнансового контролю на види, форми, ме�
тоди бiльшiсть вчених вкладають такi критерiї: час здiйснення
контрольних дiй, суб’єкти контролю, спосiб здiйснення конт�
рольних повноважень, джерело iнформацiї, що використовуєть�
ся контрольними органами. Так, у навчальному посiбнику «Со�
циальный контроль в СССР»3 автори, беручи за критерiй час
здiйснення контролю, видiляють такi види контролю, як попе�
реднiй, поточний, наступний. Про такий же подiл на види йдеть�
ся i в пiдручнику «Фiнансове право»4. З такою позицiєю авто�
рiв важко погодитися. I взагалi, доцiльнiше такий критерiй, як
час здiйснення контрольних дiй, покласти в основу класифiкацiї
фiнансового контролю за формами. Аналогiчну позицiю займає
О. Анiсiмов5, який класифiкує фiнансовий контроль лише за ви�
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дами та методами, чомусь не видiляючи його форми. Навiть
Словник�довiдник (за ред. д. ю. н., професора О. М. Горбуно�
вої. — М., 1997) залишає проблему класифiкацiї невирiшеною.
У ньому лише загалом дається тлумачення таких видiв фiнан�
сового контролю, як попереднiй, поточний i наступний, а про
форми i методи взагалi не йдеться.

На думку автора, такою є i позицiя бiльшостi вчених, крите�
рiєм класифiкацiї при подiлi фiнансового контролю за видами
повинен бути суб’єкт, що здiйснює контрольнi функцiї та сфера
застосування фiнансового контролю; при подiлi за формами —
час здiйснення контрольних дiй; при подiлi за методами — спо�
сiб здiйснення контрольних функцiй та джерело iнформацiї, що
використовується.

2.3. Âèäè
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Види фiнансового контролю — це складовi частини фi�

нансового контролю, що виражають його змiст та вiдрiзняють�
ся один вiд одного сферою застосування, носiями контрольних
функцiй, тобто суб’єктами та об’єктами контролю. Iснування рiз�
них видiв фiнансового контролю зумовлене рiзноманiтнiстю його
завдань та функцiй. Критерiями класифiкацiї при подiлi за ви�
дами може бути суб’єкт, що надiлений контрольними повнова�
женнями чи певними правами та сфера застосування фiнансо�
вого контролю.

Вкладаючи в основу класифiкацiї суб’єкт, що здiйснює кон�
трольнi повноваження, вченi видiляють рiзнi види фiнансового
контролю. Так, О. О. Анiсiмов, розглядаючи iнститут фiнансо�
вого контролю зарубiжних країн, розрiзняв п’ять видiв фiнан�
сового контролю: парламентський, iнституцiйний (державний),
адмiнiстративний, внутрiвiдомчий, мiсцевий. Вiн називав цей
подiл «умовним» i зазначав, що в логiчному вiдношеннi вiн по�
збавлений змiсту, але для розумiння фiнансового контролю є ко�
рисним1. Цю точку зору пiдтримує I. П. Устинова2. З позицiєю
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щодо визначення лише iнституцiйного контролю як державного
важко погодитися, бо такi види контролю, як парламентський,
адмiнiстративний, внутрiвiдомчий, також є державними. Видiля�
ючи i трактуючи iнституцiйний (державний) фiнансовий конт�
роль як контроль зi сторони вiдомств державного контролю,
який, на вiдмiну вiд iнших контрольних iнстанцiй, здiйснюють
спецiально створенi органи контролю, що не мають iнших функ�
цiй, автор має на увазi дiяльнiсть контрольно�рахункових орга�
нiв як незалежних iнституцiй, то доцiльно було б у даному ви�
падку цей вид контролю назвати просто iнституцiйним, а не вжи�
вати слово «державний».

Такий вид контролю, як парламентський, видiляв О. А. Ял�
булганов1 (але вiн називає його однiєю iз форм загальнодержа�
вного контролю), О. Ф. Андрiйко розрiзняє не лише парламент�
ський, а й адмiнiстративний контроль2. На думку Е. О. Возне�
сенського, фiнансовий контроль залежно вiд суб’єктiв контролю
повинен бути подiлений на два види: державний i громадський.
Цi види контролю не протиставляються один одному. Кожен з
них має свої закономiрностi розвитку. Їх рiзниця зумовлена об�
сягом владних повноважень вiдповiдних суб’єктiв, правовою
регламентацiєю їх дiяльностi, характером заходiв впливу, якi во�
ни застосовують тощо. У той же час Е. О. Вознесенський подi�
ляє державний контроль на такi пiдвиди, як загальнодержавний,
внутрiвiдомчий i внутрiгосподарський3. Аналогiчну ж позицiю
займає О. Ю. Грачова, але вона ототожнює такi види контролю,
як загальнодержавний i мiжвiдомчий та вiдомчий i внутрiвiдом�
чий4. З таким поглядом важко погодитися. Деякi вченi видiля�
ють лише такi види фiнансового контролю, як державний i гро�
мадський5. Iншi, крiм зазначених видiв, вказують на iснування
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незалежного (аудиторського) контролю1 та таких пiдвидiв дер�
жавного контролю, як надвiдомчий2 i вiдомчий3. П. С. Пацур�
кiвський подiляє фiнансовий контроль на державний, внутрiго�
сподарський, громадський та незалежний (аудиторський)4.

У навчальнiй лiтературi5 можна зустрiти класифiкацiю фi�
нансового контролю за видами залежно вiд суб’єктiв його iнiцi�
ювання — державний, мунiципальний, господарський (контроль
власника або органу управлiння суб’єкта господарювання), гро�
мадський.

Як видно iз викладеного, питання видiв фiнансового конт�
ролю досить неоднозначно вирiшується у науковiй лiтературi.

Вважаємо, що класифiкацiя фiнансового контролю за суб’єк�
тами передбачає подiл його на державний, мунiципальний (iнак�
ше мiсцевий чи комунальний) i недержавний. Цi види фiнансо�
вого контролю вiдрiзняються за характером i обсягом контроль�
них повноважень чи вiдповiдних прав, якими надiленi суб’єкти,
що його здiйснюють, колом пiдконтрольних суб’єктiв, об’єктiв
контролю, формами та методами проведення, юридичними на�
слiдками тощо.

Недержавний фiнансовий контроль — вид фiнансового кон�
тролю, що спрямований як на забезпечення iнтересiв господа�
рюючих суб’єктiв так i держави. Його суб’єктами є аудитори i
аудиторськi фiрми, громадськi органiзацiї, а також вiдповiднi
служби самих господарюючих суб’єктiв (наприклад, приватних
пiдприємств). Пiдвидами недержавного фiнансового контро�
лю є аудиторський (здiйснюється незалежними аудиторами та
аудиторськими фiрмами), громадський (здiйснюється наглядо�
вими радами, громадськими органiзацiями, що створюються вiд�
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повiдно до чинного законодавства, професiйними спiлками) i
контроль власника (здiйснюється вiдповiдними службами, що
створюються керiвниками приватних пiдприємств, комерцiй�
них органiзацiй тощо). Бiльш детально контрольнi повноважен�
ня суб’єктiв, що здiйснюють недержавний фiнансовий контроль
буде розглянуто у наступних роздiлах посiбника.

Мунiципальний (мiсцевий чи комунальний) фiнансовий конт�
роль здiйснюється мiсцевими радами та їх спецiальними комiсiя�
ми щодо формування, розподiлу i використання мiсцевих бюдже�
тiв, ефективностi, законностi управлiння комунальним майном.

Державний фiнансовий контроль — вид фiнансового конт�
ролю, що спрямований на забезпечення iнтересiв держави, охоп�
лює всi операцiї пов’язанi з рухом державних коштiв, управлiн�
ням державним майном та здiйснюється органами державної
влади i управлiння, а також спецiалiзованими державними ор�
ганами фiнансового контролю. Його основними завданнями є
перевiрка своєчасностi, повноти утворення державних фондiв
коштiв; оцiнка законностi та ефективностi розподiлу i викорис�
тання державних коштiв, а також оцiнка доцiльностi й обґрун�
тованостi рiшень, якi приймаються вiдповiдними державними
органами та певними особами i стосуються фiнансових питань,
управлiння державним майном, з метою запобiгання можливо�
му нецiльовому та неефективному витрачанню коштiв, майна
тощо, виявлення порушень фiнансової дисциплiни та застосу�
вання заходiв впливу, передбачених чинним законодавством, до
правопорушникiв. Тобто державним фiнансовим контролем охоп�
люються всi операцiї, пов’язанi з рухом державних фiнансових
ресурсiв. Специфiчною особливiстю державного фiнансового
контролю є те, що вiн є владним контролем, бо одна сторона
контрольних правовiдносин надiлена певною владою щодо здiйс�
нення вiдповiдних дiй, а iнша — зобов’язана не перешкоджати
вчиненню контрольних дiй та сприяти належному виконанню
прав першою стороною.

Державний фiнансовий контроль поширюється на всi дер�
жавнi органи, установи, органiзацiї, пiдприємства незалежно вiд
органiзацiйно�правової форми, пiдпорядкування, структури тощо.
Державний фiнансовий контроль залежно вiд правового стату�
су суб’єктiв фiнансового контролю, їх контрольних повноважень
можна подiлити на такi пiдвиди: загальнодержавний i вiдомчий.
Загальнодержавний фiнансовий контроль може бути парламент�
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ським (здiйснюється органом законодавчої влади — парламен�
том, але, на жаль, на сьогоднi в українськiй юридичнiй лiтерату�
рi поняття парламентського контролю не зовсiм чiтко визначе�
не, хоча повноваження Верховної Ради України з приводу його
здiйснення закрiпленi у ст. 85 Конституцiї України та Бюджет�
ному кодексi України), iнституцiйним (необхiднiсть його видi�
лення зумовлена розвитком незалежних спецiальних органiв фi�
нансового контролю — контрольно�рахункових палат), прези�
дентським (здiйснюється Президентом України при пiдписаннi
вiдповiдних законiв та виданнi iнших нормативних актiв, що сто�
суються фiнансових питань та фiнансового контролю тощо), адмi�
нiстративним (здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, Мi�
нiстерством фiнансiв України iншими державними органами,
якi надiленi контрольними повноваженнями та безпосередньо
контролюючими суб’єктами, зокрема органами державної по�
даткової, контрольно�ревiзiйної служб тощо).

У свою чергу, вiдомчий фiнансовий контроль може бути
внутрiвiдомчим (здiйснюється вiдповiдними державними вiдом�
ствами на пiдпорядкованих пiдприємствах, установах, органiза�
цiях) i внутрiгосподарським (здiйснюється на державних пiд�
приємствах, установах, органiзацiях спецiально створюваними
ними службами, вiддiлами, зокрема фiнансовим вiддiлом, бух�
галтерiєю, службою внутрiшнього аудиту).

Пiдтвердження iснування внутрiвiдомчого контролю мож�
на зустрiти у чинних нормативних актах. Так, у ст. 21 Закону
України «Про Рахункову палату» йдеться про взаємодiю Ра�
хункової палати з iншими державними контрольними органами,
зокрема з органами внутрiвiдомчого контролю. Хоча в лiтературi
i нормативних актах зустрiчається назва «вiдомчий контроль»,
у даному випадку, на думку автора, йдеться саме про внутрiвi�
домчий як його рiзновид. Внутрiвiдомчий контроль проводить�
ся на пiдприємствах, в органiзацiях i установах, якi перебувають
у вiдомчому пiдпорядкуваннi мiнiстерства, вiдомства, що здiйс�
нює контрольнi повноваження. Його здiйснюють функцiонально
самостiйнi структурнi контрольно�ревiзiйнi пiдроздiли (управ�
лiння, групи, вiддiли) мiнiстерств i вiдомств, пiдпорядкованi без�
посередньо керiвникам цих органiв.

На сьогоднi внутрiвiдомчий контроль є не ефективним, бо
ще не повнiстю склалися об’єктивнi умови для його розвитку.
Слушною є думка О. М. Козирiна, що однiєю iз найбiльш сер�
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йозних перешкод на шляху розвитку вiдомчого контролю, що
призвело до його лiквiдацiї у певних мiнiстерствах, вiдомствах
i iнших органах управлiння, є застарiла нормативна база. А в
окремих випадках вiдомчий контрольно�ревiзiйний апарат пе�
реходить на госпрозрахунковi вiдносини, i створюються конт�
рольнi служби типу внутрiшнього аудиту1. Про неналежне здiйс�
нення внутрiвiдомчого фiнансового контролю йшлося i в поста�
новi Кабiнету Мiнiстрiв України «Про заходи щодо полiпшення
контрольно�ревiзiйної роботи в мiнiстерствах та iнших централь�
них органах виконавчої влади» (вiд 10.07.1998 р.) (на сьогоднi
втратила чиннiсть), в якiй зазначалося, що мiнiстерства, iншi
центральнi органи виконавчої влади не забезпечують належного
контролю за дотриманням i змiцненням державної дисциплiни,
збереженням майна, ощадливим i рацiональним використанням
товарно�матерiальних цiнностей i коштiв, за станом їх облiку на
пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що належать до сфе�
ри їх управлiння.

Тривалий перiод часу внутрiгосподарський контроль, як рiз�
новид контролю, не видiлявся нi юристами, нi економiстами, що
стало причиною його недооцiнки. У деяких джерелах було зга�
дування органiв внутрiшнього контролю, пiд якими розумiвся
фактично внутрiвiдомчий контроль. Iз загальним обґрунтуван�
ням даного виду контролю вперше виступили Е. О. Вознесен�
ський з М. А. Карасиком у 1966 р.2. Пiзнiше такий вид фiнансо�
вого контролю, як внутрiгосподарський, почав видiлятися ба�
гатьма авторами3, Н. О. Ковальова не погоджується з авторами,
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якi говорять про iснування внутрiгосподарського контролю i вка�
зує, що його видiлення в самостiйний вид звужує рамки внутрi�
вiдомчого контролю вихолощує саму його сутнiсть, вiдриває вiд
актуальних питань виробництва, його ефективностi, економного
ведення господарства, глибокого аналiзу фiнансово�господар�
ської дiяльностi пiдприємств, органiзацiй, допускає дублювання
функцiй внутрiвiдомчого фiнансового контролю внутрiгоспо�
дарським1. На нашу думку, внутрiгосподарський контроль на
сьогоднi перетворюється у внутрiшнiй контроль та є органiчною
частиною системи управлiння пiдприємства, установи, органiза�
цiї. Його мета — пiдвищення ефективностi керiвництва цiєю ор�
ганiзацiєю, дотримання фiнансової дисциплiни всерединi орга�
нiзацiї, запобiгання фiнансовим порушенням, їх виявлення, роз�
робка пропозицiй по усуненню недолiкiв.

Основною ланкою в системi внутрiгосподарського контро�
лю є бухгалтер пiдприємства або бухгалтерська служба чи осо�
ба, на яку покладено ведення бухгалтерського облiку, якi орга�
нiзують контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерсько�
го облiку всiх господарських операцiй, що здiйснюються ними,
забезпечують дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних
методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i по�
дання у встановленi строки фiнансової звiтностi, беруть участь
в оформленнi матерiалiв, пов’язаних з нестачею та вiдшкоду�
ванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдпри�
ємства; забезпечують перевiрку стану бухгалтерського облiку у
фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених
пiдроздiлах пiдприємства.

Свою контрольну дiяльнiсть бухгалтери здiйснюють згiдно
iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi» (вiд 16.07.1999 р. iз наступними змiнами i
доповненнями). Вони пiдпорядковуються безпосередньо керiв�
нику пiдприємства, який призначає i звiльняє їх з посади. Вiдпо�
вiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, за забезпечен�
ня фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у
первинних документах, збереження оброблених документiв ре�
гiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше
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трьох рокiв, несе власник (власники) або уповноважений орган
(посадова особа), який здiйснює керiвництво пiдприємством вiд�
повiдно до законодавства та установчих документiв. У даному
випадку вiдповiдальнiсть за вчиненi дiї несе керiвник пiдприємс�
тва одноособово. Бухгалтер надiлений вiдповiдними правами
не лише для того, щоб виявляти порушення, а i запобiгти їм.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1156 вiд 24.07.2003
затверджено Стратегiю розвитку системи державного фiнансо�
вого контролю, що здiйснюється органами виконавчої влади, у
якiй визначено суб’єктiв державного фiнансового контролю, до
яких вiднесено уповноваженi центральнi органи виконавчої вла�
ди та контрольно�ревiзiйнi пiдроздiли, що функцiонують у струк�
турi мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади.
На жаль, про суб’єктiв внутрiшнього фiнансового контролю у
нiй не йдеться.

Специфiчним рiзновидом державного фiнансового контро�
лю є фiнансовий монiторинг, який проводять уповноваженi дер�
жавнi органи та установи, що обслуговують здiйснення фiнан�
сових операцiй, вiдстежують та фiксують фiнансовi операцiї, якi
вiдповiдають визначеним Законом України «Про запобiгання та
протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочин�
ним шляхом» (вiд 28.11.2002 р. iз наступними змiнами) крите�
рiям сумнiвностi, аналiзують одержану iнформацiю про сумнiвнi
операцiї з метою виявлення схем та механiзмiв легалiзацiї дохо�
дiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансування тероризму.

Фiнансовий контроль може бути внутрiшнiм i зовнiшнiм.
Внутрiшнiй фiнансовий контроль — система контрольних захо�
дiв внутрiшнiх служб суб’єкта, що вiдповiдно є складовою час�
тиною елемента управлiння та сприяє змiцненню фiнансової
дисциплiни, а також iнших державних органiв, їх структурних
пiдроздiлiв, якi вiдповiдно до чинного законодавства надiленi
контрольними повноваженнями у сферi державних фiнансiв. Це
визначення внутрiшнього фiнансового контролю у вузькому ро�
зумiннi як рiзновиду державного фiнансового контролю. Внут�
рiшнiй фiнансовий контроль здiйснюють i безпосередньо орга�
ни мiсцевого самоврядування, їх служби та комiсiї, контрольнi
пiдроздiли пiдприємств, установ комунальної форми власностi.

У Лiмськiй Декларацiї (ст. 3) зазначено, що внутрiшнi конт�
рольнi служби створюються всерединi окремих вiдомств i орга�
нiзацiй i обов’язково повиннi пiдпорядковуватися керiвнику ор�
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ганiзацiї, в якiй вони створенi. Однак вони повиннi бути по мож�
ливостi органiзацiйно i функцiонально незалежними всерединi
органiзацiйної структури. Iснування належної системи внут�
рiшнього контролю дозволяє максимально зменшити ризик по�
милок i порушень. Отже, саме пiдконтрольний суб’єкт має роз�
робляти належну систему внутрiшнього контролю для захисту
своїх фiнансових ресурсiв, повинен забезпечувати проведення
внутрiшнiх перевiрок i дотримання чинних законiв та iнших нор�
мативних актiв, а також прийняття правильних рiшень.

У Концепцiї розвитку державного внутрiшнього фiнансово�
го контролю (затверджена розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв
України № 158�р вiд 24.05.2006) розглядаються питання орга�
нiзацiї та функцiонування державного внутрiшнього фiнансо�
вого контролю в системi органiв державного сектору, зокрема у
мiнiстерствах, iнших центральних та мiсцевих органах виконав�
чої влади, органах мiсцевого самоврядування, iнших розпоряд�
никах бюджетних коштiв; державних i комунальних пiдприєм�
ствах, установах та органiзацiях; акцiонерних, холдингових ком�
панiях, iнших суб’єктах господарювання, у статутному фондi яких
бiльш як 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) належать державi або
суб’єктам комунальної власностi; державних цiльових фондах;
iнших пiдприємствах, установах та органiзацiях, якi отримують
бюджетнi кошти, кредити, залученi державою або пiд держав�
нi гарантiї чи мiжнародну технiчну допомогу, використовують
кошти, що залишаються у їх розпорядженнi у разi надання їм
податкових пiльг, державне чи комунальне майно — лише пiд
час провадження ними дiяльностi з використання державних
ресурсiв.

На думку розробникiв Концепцiї, застосування такої поня�
тiйної бази у вiтчизняному правовому полi вiдповiдає процесу
адаптацiї законодавства України до законодавства ЄС. Держав�
ний внутрiшнiй фiнансовий контроль визначається як система
здiйснення внутрiшнього контролю, проведення внутрiшнього
аудиту, iнспектування, провадження дiяльностi з їх гармонiза�
цiї з метою забезпечення якiсного управлiння ресурсами держа�
ви на основi принципiв законностi, економiчностi, ефективностi,
результативностi та прозоростi. У Концепцiї уточнюється по�
няття внутрiшнього контролю — iнструмент управлiння, що дає
змогу керiвництву органу державного сектору перевiрити стан
виконання завдань органу. Це процес, що здiйснюється в само�
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му органi, метою якого є забезпечення впевненостi керiвництва
органу державного сектору щодо досягнення в дiяльностi орга�
ну належного рiвня економiї, ефективностi i результативностi
вiдповiдно до завдань органу державного сектору; достовiрностi
фiнансової, статистичної i управлiнської звiтностi; дотримання
встановлених законодавством та керiвництвом норм i правил;
належного захисту активiв вiд втрат. Концепцiєю до органiв дер�
жавного сектору вiднесено органи мiсцевого самоврядування,
комунальнi пiдприємства, установи та органiзацiї (якi, що вiдо�
мо, не вiдносяться до державних органiв), що, на наш погляд, є
не зовсiм правильним, тому вважаємо за необхiдне змiнити на�
зву такого контролю, назвавши його публiчним внутрiшнiм фi�
нансовим контролем та вiдповiдно перейменувати Концепцiю.

У Стандартах державного фiнансового контролю за вико�
ристанням бюджетних коштiв, державного i комунального май�
на — 6 «Оцiнка стану внутрiшнього фiнансового контролю» (да�
лi — Стандарти�6) внутрiшнiй фiнансовий контроль визначено
як систему органiзацiї i здiйснення контрольних заходiв, спря�
мованих на власну фiнансово�господарську дiяльнiсть суб’єк�
та господарювання (пiд суб’єктом господарювання розумiють�
ся юридичнi особи незалежно вiд органiзацiйно�правової фор�
ми та форми власностi, їх вiдокремленi пiдроздiли, якi не мають
статусу юридичної особи, фiзичнi особи — громадяни України,
iноземцi та особи без громадянства, якi є суб’єктами пiдприєм�
ницької дiяльностi, а також постiйнi представництва нерезиден�
тiв, через якi повнiстю або частково здiйснюється пiдприєм�
ницька дiяльнiсть, якщо такi суб’єкти беруть участь у форму�
ваннi, розподiлi, володiннi, використаннi та вiдчуженнi активiв,
що належать державi, а також використовують кошти, що зали�
шаються у зв’язку з наданими пiльгами за платежами до бю�
джетiв чи державних цiльових фондiв та кредитiв, отриманих
пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України, за винятком розташо�
ваних на територiї України iноземних дипломатичних предста�
вництв, консульських установ, представництв мiжнародних ор�
ганiзацiй, а також представництв нерезидентiв, якi не провадять
пiдприємницької дiяльностi), дiяльнiсть iнших суб’єктiв госпо�
дарювання, що перебувають в його власностi або належать до
сфери його управлiння, якi б забезпечували цiльове та ефектив�
не використання бюджетних коштiв, державного i комунально�
го майна.

138 Роздiл 2



Порядок здiйснення мiнiстерствами, iншими центральними
органами виконавчої влади внутрiшнього фiнансового контро�
лю (затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 685
вiд 22.05.2002) визначає механiзм здiйснення контрольно�ревi�
зiйними пiдроздiлами вiдповiдних мiнiстерств, iнших централь�
них органiв виконавчої влади (далi — контрольно�ревiзiйний
пiдроздiл) внутрiшнього фiнансового контролю за роботою пiд�
приємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управ�
лiння вiдповiдних мiнiстерств, iнших центральних органiв ви�
конавчої влади (далi — суб’єкт господарювання, який пiдлягає
контролю). У ньому внутрiшнiй фiнансовий контроль визначе�
но як дiяльнiсть контрольно�ревiзiйних пiдроздiлiв, що спря�
мована на забезпечення мiнiстерств, iнших центральних органiв
виконавчої влади достовiрною iнформацiєю про використання
суб’єктами господарювання, якi пiдлягають контролю фiнансо�
вих ресурсiв, оцiнку ефективностi їх господарської дiяльностi,
виявлення i запобiгання в нiй вiдхиленням, що перешкоджають
законному та ефективному використанню майна i коштiв, роз�
ширеному вiдтворенню виробництва.

Метою здiйснення внутрiшнього фiнансового контролю є:
аналiз фiнансово�господарської дiяльностi, цiльового та ефек�
тивного використання бюджетних коштiв та збереження дер�
жавного майна, економного використання фiнансових i матерi�
альних ресурсiв, виконання планових завдань, достовiрностi ве�
дення бухгалтерського облiку; забезпечення усунення порушень
фiнансової дисциплiни вiдшкодування заподiяних збиткiв; вжит�
тя заходiв до запобiгання фiнансовим порушенням. Внутрiшнiй
фiнансовий контроль здiйснюється контрольно�ревiзiйними пiд�
роздiлами у формi ревiзiй, перевiрок, оцiнки, розслiдування та
вивчення на пiдставi складених на пiврiччя планiв роботи, що
затверджуються керiвниками мiнiстерств, iнших центральних
органiв виконавчої влади, їх територiальних органiв за пого�
дженням з ГоловКРУ, його територiальними органами.

Мiнiстерство фiнансiв України є головним органом у систе�
мi центральних органiв виконавчої влади iз забезпечення реалi�
зацiї єдиної полiтики у сферi державного внутрiшнього фiнан�
сового контролю, який визначає основнi органiзацiйно�методич�
нi засади державного внутрiшнього фiнансового контролю, дає
оцiнку функцiонуванню систем внутрiшнього контролю i внут�
рiшнього аудиту, здiйснює внутрiшнiй фiнансовий контроль та
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аудит на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що належать
до сфери його управлiння, координує дiяльнiсть центральних
органiв виконавчої влади в частинi розроблення та опрацюван�
ня ними проектiв нормативно�правових актiв у сферi державно�
го внутрiшнього фiнансового контролю.

Оцiнювати ефективнiсть державного внутрiшнього фiнан�
сового контролю може як керiвник органу державного сектору,
так i зовнiшнi аудитори. Основнi критерiї оцiнки стану внут�
рiшнього фiнансового контролю визначають Стандарти�6: наяв�
нiсть контрольного пiдроздiлу в структурi суб’єкта господарю�
вання або вiдповiдної посади в штатному розписi, внутрiшнiх
нормативних документiв, якi регулюють здiйснення внутрiш�
нього фiнансового контролю, закрiплення вiдповiдальних за його
здiйснення осiб та визначення для них кола обов’язкiв, якi по�
виннi передбачати повноту i комплекснiсть контрольних захо�
дiв; дiєвiсть внутрiшнього фiнансового контролю, в тому числi
в планi недопущення, вчасного виявлення i виправлення вiдхи�
лень вiд встановлених правових норм або перешкоджання ви�
никненню таких вiдхилень, визначення резервiв для пiдвищення
ефективностi функцiонування дослiджуваних процесiв дiяль�
ностi; ефективнiсть механiзму iнформування керiвництва суб’єк�
та господарювання про результати внутрiшнього фiнансового
контролю, надання практичних рекомендацiй щодо вдоскона�
лення дослiджених процесiв дiяльностi та своєчаснiсть адекват�
ного зворотного реагування; стан практичного впровадження
результатiв внутрiшнього фiнансового контролю.

Метою оцiнки стану внутрiшнього фiнансового контролю є
дослiдження рiвня досягнення суб’єктом господарювання таких
цiлей: усi рiшення керiвництва приймаються в межах власних
повноважень та вимог законодавства, налагоджено контроль за
їх виконанням; усi фiнансово�господарськi операцiї здiйснюють�
ся за погодженням керiвництва; усi фiнансово�господарськi опе�
рацiї достовiрно i у повному обсязi фiксуються в бухгалтерсь�
кому облiку та фiнансовiй звiтностi; доступ до грошових коштiв
i матерiальних цiнностей можливий лише за погодженням керi�
вництва; вiдслiдковується вiдповiднiсть мiж даними бухгалтер�
ського облiку i фактичною наявнiстю активiв, забезпечується їх
належне збереження. Перевiрку функцiонування системи внут�
рiшнього фiнансового контролю здiйснює вищий орган фiнан�
сового контролю, який проводить зовнiшнiй контроль.
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У статтi 26 Бюджетного кодексу України «Аудит та фiнан�
совий контроль» вперше на законодавчому рiвнi визначено особ�
ливостi проведення аудиту та фiнансового контролю, але, на жаль,
лише щодо бюджетних установ. Так, вiдповiдно до згаданої стат�
тi внутрiшнiй фiнансовий контроль, який здiйснюється на всiх
стадiях бюджетного процесу, повинен забезпечувати: 1) постiй�
ну оцiнку достатностi та вiдповiдностi дiяльностi бюджетної уста�
нови вимогам внутрiшнього фiнансового контролю; 2) оцiнку дi�
яльностi на вiдповiднiсть результатiв встановленим завданням
та планам; 3) iнформування безпосередньо керiвника бюджет�
ної установи про результати кожної перевiрки (оцiнки, розслi�
дування, вивчення чи ревiзiї), проведеної пiдроздiлом внутрiш�
нього фiнансового контролю. Саме керiвник бюджетної устано�
ви вiдповiдає за органiзацiю ефективної системи внутрiшнього
контролю за фiнансовою та господарською дiяльнiстю цiєї уста�
нови з урахуванням: положень цього Кодексу та iнших норма�
етивно�правових актiв; вимог цiлеспрямованого, ефективного
i економного управлiння функцiями кожного структурного пiд�
роздiлу, правильного розмежування функцiональних обов’яз�
кiв; правил бухгалтерського облiку та контролю щодо активiв,
пасивiв, доходiв та видаткiв бюджетної установи; забезпечення
вiдповiдностi дiяльностi бюджетної установи вимогам внутрiш�
нього фiнансового контролю. Розпорядники бюджетних коштiв
несуть вiдповiдальнiсть за органiзацiю i стан внутрiшнього фi�
нансового контролю та аудиту як у своїх закладах, так i в пiдвi�
домчих бюджетних установах. Бiльш детально ознайомитися з
коментарем даної статтi Бюджетного кодексу України можна в
iнформацiйно�пошуковiй системi «Лiга».

Оскiльки у науковiй лiтературi вживається поняття «публi�
чнi фiнанси», коли йдеться про державнi фiнанси, фiнанси ор�
ганiв мiсцевого самоврядування, державне i комунальне майно,
то можливо доцiльно говорити не про державний внутрiшнiй фi�
нансовий контроль, а саме про публiчний внутрiшнiй фiнансо�
вий контроль.

Зовнiшнiй фiнансовий контроль — це система контрольних
заходiв, що спрямованi на перевiрку функцiонування внутрiш�
нього фiнансового контролю. Зовнiшнiй фiнансовий контроль
може бути як державним, так i недержавним, залежно вiд суб’єк�
та, який його здiйснює. У широкому розумiннi цей контроль
здiйснюють як незалежнi аудитори та аудиторськi фiрми, що ви�
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ступають як зовнiшнi контролери щодо пiдконтрольного суб’єк�
та, так i вiдповiднi державнi органи, їх структурнi пiдроздiли,
яким органiзацiйно не пiдпорядкованi пiдконтрольнi суб’єкти,
тобто є не залежними вiд них. Крiм цього, слiд видiлити спецi�
альний державний зовнiшнiй фiнансовий контроль, який здiйс�
нюють вiдповiдно до мiжнародної практики ВОФК. У Лiмськiй
декларацiї керiвних принципiв контролю (ст. 3) зазначається, що
зовнiшнiм ревiзiйним органом є вищий контрольний орган, який
має перевiряти ефективнiсть внутрiшньої контрольної служби.
Державний зовнiшнiй фiнансовий контроль — це контроль, який
є не залежним вiд процесу безпосереднього управлiння публiч�
ними фiнансовими ресурсами. Саме ця ознака сприяє його ефек�
тивностi. Його завдання — контроль всiєї системи виконавчої
влади та її внутрiшнього контролю.

Вiдповiдно до Глосарiю INTOSAI поняття «зовнiшнiй конт�
роль» означає виключно дiяльнiсть ВОФК в системi держав�
них органiв з будь�якого контролю, який є зовнiшнiм стосовно
системи органiв виконавчої влади, оскiльки зазначений орган
не належить до цiєї системи. Усi iншi органи державної влади,
якi здiйснюють контрольнi функцiї, за визначенням Глосарiю
INTOSAI, належать до системи внутрiшнього контролю. У розу�
мiннi законодавства ЄС державний зовнiшнiй фiнансовий конт�
роль здiйснює лише Рахункова палата України.

Залежно вiд пiдстав здiйснення фiнансовий контроль може
бути: обов’язковим; iнiцiативним. Обов’язковий фiнансовий конт�
роль проводиться у випадках, передбачених нормативно�право�
вими актами за зверненням компетентних державних органiв, а
також за наявностi певних пiдстав, якi мiстяться у законодавствi.
Iнiцiативний фiнансовий контроль проводиться на пiдставi звер�
нення, тобто прояву iнiцiативи, пiдконтрольного суб’єкта.

Залежно вiд сфери фiнансової дiяльностi, в якiй здiйснюєть�
ся фiнансовий контроль, можна видiлити такi його види, як бю�
джетний, податковий, банкiвський, валютний тощо, що вiдрiз�
няються завданнями, об’єктами, суб’єктами фiнансового конт�
ролю i т. iн. Бюджетний контроль вiдповiдно до Бюджетного
кодексу України, яким врегульовано порядок його здiйснення,
має назву контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
На наш погляд, така назва виду контролю у нормативно�право�
вому актi є не зовсiм вдалою, доцiльнiше трактувати його як бю�
джетний контроль.
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Бюджетний контроль — це дiяльнiсть вiдповiдних суб’єктiв,
яка полягає у перевiрцi дотримання бюджетного законодавства
на кожнiй стадiї бюджетного процесу, з метою запобiгання, ви�
явлення, усунення бюджетних правопорушень. Його метою є
забезпечення законностi пiд час складання проектiв бюджетiв,
розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України,
рiшень про мiсцевi бюджети, виконання бюджету, у тому числi
при внесеннi змiн до закону про Державний бюджет України,
рiшення про мiсцевi бюджети, пiдготовки та розгляду звiту про
виконання бюджету i прийняття рiшення щодо нього. У главi 17
Бюджетного кодексу України, що має назву «Контроль за до�
триманням бюджетного законодавства», визначено суб’єктiв,
якi здiйснюють бюджетний контроль: Верховна Рада України
та її комiтети, Мiнiстерство фiнансiв України, Рахункова пала�
та, Державне казначейство України, Державна контрольно�ре�
вiзiйна служба, Верховна Рада Автономної Республiки Крим,
органи мiсцевого самоврядування, Рада мiнiстрiв Автономної
Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та виконавчi
органи вiдповiдних рад. Крiм зазначених органiв, бюджетний
контроль здiйснюють i головнi розпорядники та розпорядники
бюджетних коштiв. Так, на стадiї складання проекту бюджету
фiнансовий вiддiл, бухгалтерiя чи iнший структурний пiдроздiл
бюджетної установи здiйснює оцiнку обґрунтованостi видаткiв,
що подаються головними розпорядниками бюджетних коштiв
мiсцевому фiнансовому вiддiлу чи Мiнiстерству фiнансiв Украї�
ни для включення їх до проекту вiдповiдного бюджету. Бiльш
детально повноваження зазначених органiв щодо здiйснення бю�
джетного контролю поданi у Науково�практичному коментарi до
Бюджетного кодексу України, що розмiщений в iнформацiйно�
пошуковiй системi «Лiга».

Метою податкового контролю є забезпечення дотримання
податкового законодавства платниками податкiв, податковими
агентами та iншими суб’єктами, на яких покладено обов’язок по
обчисленню, нарахуванню та сплатi податкiв, зборiв (обов’язко�
вих платежiв). Податковий контроль — це дiяльнiсть вiдповiд�
них суб’єктiв, яка полягає у перевiрцi дотримання податкового
законодавства пiд час формування публiчних фондiв коштiв з
метою виявлення та запобiгання вчиненню податкових правопо�
рушень. Податковий контроль здiйснюють органи державної по�
даткової служби, митнi органи, органи Пенсiйного фонду Украї�
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ни та фондiв загальнообов’язкового державного соцiального стра�
хування. Податковому контролю як складовiй загальної частини
податкового права придiляє увагу М. П. Кучерявенко у пiдруч�
никах та навчальних посiбниках з податкового права. У проектi
Податкового кодексу України (розроблений Мiнiстерством фi�
нансiв України вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв
України № 59 — р, вiд 19.02.2007) податковий контроль визна�
чено як систему заходiв, що вживаються контролюючими орга�
нами з метою перевiрки правильностi нарахування, повноти
i своєчасностi сплати податкiв i зборiв, а також дотримання за�
конодавства з питань проведення розрахункових та касових
операцiй, патентування, лiцензування та iншого законодавства,
контроль за додержанням якого покладено на органи держав�
ної податкової служби. У Проектi зазначається, що податковий
контроль здiйснюється шляхом: облiку платникiв податкiв; iн�
формацiйно�аналiтичного забезпечення дiяльностi органiв дер�
жавної податкової служби; проведення перевiрок вiдповiдно до
вимог цього Кодексу, а також перевiрок щодо дотримання зако�
нодавства, контроль за додержанням якого покладено на орга�
ни державної податкової служби у порядку, встановленому iн�
шими спецiальними законами, що регулюють вiдповiдну сферу
правовiдносин; використання складiв iз спецiальним режимом
функцiонування; iнше.

Банкiвський контроль є специфiчним видом фiнансового
контролю. У науковiй лiтературi та чинних нормативно�право�
вих актах банкiвський контроль називають банкiвським нагля�
дом. Так, у Законi України «Про Нацiональний банк України»
зазначено, що головною метою банкiвського нагляду є безпека
та фiнансова стабiльнiсть банкiвської системи, захист iнтересiв
вкладникiв i кредиторiв, а банкiвський нагляд визначено як си�
стему контролю та активних впорядкованих дiй Нацiонального
банку України, спрямованих на забезпечення дотримання бан�
ками та iншими особами, стосовно яких Нацiональний банк
України здiйснює наглядову дiяльнiсть, законодавства України
i встановлених нормативiв, з метою забезпечення стабiльностi
банкiвської системи та захисту iнтересiв вкладникiв та кредито�
рiв банку. Детально правовi засади органiзацiї банкiвського на�
гляду в Українi розкрито у монографiї О. П. Орлюк «Банкiвська
система України. Правовi засади органiзацiї». На наш погляд по�
няття «банкiвський контроль» ширше за поняття «банкiвський
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нагляд», оскiльки наглядовими функцiями можуть бути надiле�
нi лише державнi органи. Банкiвський контроль можна визна�
чити як дiяльнiсть Нацiонального банку України, спецiальних
вiддiлiв, що створенi в його територiальних управлiннях, служб
внутрiшнього аудиту вiдповiдних банкiвських установ, незалеж�
них аудиторiв та аудиторських фiрм, яка полягає у перевiрцi
дотримання банкiвського законодавства з метою забезпечення
безпеки та фiнансової стабiльностi банкiвської системи, захис�
ту iнтересiв вкладникiв i кредиторiв.

Валютному контролю пiдлягають валютнi операцiї за учас�
тю резидентiв i нерезидентiв, а також зобов’язання щодо декла�
рування валютних цiнностей та iншого майна, якi випливають з
пункту 1 ст. 9 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України «Про систему
валютного регулювання та валютного контролю». Метою валют�
ного контролю є забезпечення дотримання валютного законо�
давства при здiйсненнi валютних операцiй. Валютний контроль
здiйснюють Нацiональний банк України (контролює виконан�
ня правил регулювання валютних операцiй на територiї Украї�
ни з усiх питань, не вiднесених цим Декретом до компетенцiї iн�
ших державних органiв; забезпечує виконання уповноваженими
банками функцiй щодо здiйснення валютного контролю згiдно
з цим Декретом та iншими актами валютного законодавства
України) та iншi уповноваженi банки, Державна митна служба
України (за додержанням правил перемiщення валютних цiн�
ностей через митний кордон України.), державна податкова служ�
ба України (за валютними операцiями, що проводяться рези�
дентами i нерезидентами на територiї України), Мiнiстерство
транспорту та зв’язку України (за додержанням правил пошто�
вих переказiв та пересилання валютних цiнностей через митний
кордон України).

2.4. Ôîðìè
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Наявнiсть фiнансового контролю передбачає встанов�

лення перiодичностi проведення контрольних заходiв.
Зовнi контроль часто виступає як перевiрка певних явищ i

процесiв, якi вважатимуться об’єктами контролю. У дiйсностi
об’єктами контролю є дiї людей, вiд яких залежить функцiональ�
ний стан цих явищ i процесiв. Ця обставина визначає важливiсть
проблеми перiодичностi контролю, бо його здiйснення не повин�
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но порушувати виконання вiдповiдними особами своїх звичай�
них функцiй, а навпаки — повинно сприяти нормальному трудо�
вому процесу i забезпечити досягнення мети самого контролю1.

Вказуючи на перiодичнiсть проведення контрольних заходiв,
iнакше — на так званий час здiйснення контрольних дiй, ми го�
воримо про форми фiнансового контролю. У теорiї i в практицi
фiнансового контролю розрiзняють такi його форми, як поперед�
нiй, поточний, наступний. В основу даної класифiкацiї покладе�
но час проведення контрольних заходiв. У принципi, з такою пiд�
ставою класифiкацiї i самою класифiкацiєю погоджується бiль�
шiсть учених2.

Деякi вченi визнають таку саму класифiкацiю, але вважають,
що це не форми фiнансового контролю, а його види. Такої пози�
цiї дотримуються автори навчальних посiбникiв «Социальный
контроль в СССР»3, «Державний фiнансовий контроль: ревiзiя
i аудит»4, та деякi iншi вченi5. Окремi науковцi вiдмiчають, що
попереднiй, поточний, наступний контроль є методами фiнан�
сового контролю6. В. Н. Шеметов та Е. О. Кочерiн пiдтримують
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думку Ю. А. Ровинського, що це є методи фiнансового контро�
лю, але в той же час перший видiляє лише попереднiй i наступ�
ний контроль, а другий серед методiв контролю видiляє ще й на�
правляючий i фiльтруючий як двi конкретнi складовi поточного
контролю1.

Незрозумiлою є позицiя I. А. Андрєєва2, який подiляє фiнан�
совий контроль на попереднiй, поточний i наступний залежно вiд
часу i форм здiйснення, посилаючись на монографiю Е. О. Воз�
несенського. Але позицiя Вознесенського зовсiм iнша, бо вiн ви�
дiляє попереднiй i наступний фiнансовий контроль як форми
фiнансового контролю, зазначаючи, що критерiй розмежування
цих форм лежить у зiставленнi часу здiйснення контрольних
дiй з процесами формування i використання централiзованих i
децентралiзованих грошових фондiв3. Тому, на нашу думку, твер�
дження I. А. Андрєєва щодо критерiю класифiкацiї фiнансового
контролю, а це час i форми здiйснення, є помилковим.

Суперечливою є позицiя М. М. Ровинського, який знову, як
i попереднiй учений, проводячи класифiкацiю фiнансового кон�
тролю за формами, поєднуючи в одному два критерiї, зазначає,
що за методами здiйснення контролю його форми подiляються
на такi види: попереднiй контроль; наступний документальний
контроль; фактичний контроль; поточний оперативний конт�
роль4. У даному випадку не проводиться розмежування мiж ме�
тодами i формами, видами фiнансового контролю i, крiм цього,
вказується, що наступний контроль є документальним, а поточ�
ний — оперативним, що є не зовсiм правильним.

Деякi вченi видiляють лише такi форми фiнансового конт�
ролю, як попереднiй i наступний5.
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П. С. Пацуркiвський називає контроль, що здiйснюється в
ходi виконання фiнансових планiв, господарсько�фiнансових
операцiй, не поточним, а бiжучим1. З таким визначенням важко
погодитися.

Не можна пiдтримати i позицiю О. Ю. Грачової, яка вказую�
чи на наявнiсть рiзних пiдходiв до трактування форм контролю,
пiдтримує погляд I. А. Белобжецького, що ревiзiя, тематична пе�
ревiрка (обстеження), рахункова перевiрка звiтностi є формами
фiнансового контролю.

Автором пiдтримується думка вчених, якi класифiкують фi�
нансовий контроль за формами на попереднiй, поточний та на�
ступний. Така класифiкацiя є бiльш вдалою, вона вiдображає
безперервний характер контролю та враховує всi особливостi, що
iснують пiд час його проведення. Хоча бiльш доцiльно наступ�
ний контроль називати заключним. Зазначенi форми фiнансо�
вого контролю взаємопов’язанi, доповнюють одна одну i тiсно
переплiтаються.

Попереднiй фiнансовий контроль — сукупнiсть контрольних
дiй, якi застосовуються перед прийняттям управлiнського рi�
шення, тобто на етапi його розгляду, планування чи здiйснен�
ням фiнансово�господарської операцiї (наприклад, перед взят�
тям фiнансових зобов’язань або здiйсненням платежiв). У даному
випадку проходить вивчення пiдстав прийняття такого рiшен�
ня для встановлення законностi й цiлеспрямованостi фiнансо�
вих операцiй, що пiдлягають здiйсненню. Перевiряється обґру�
нтованiсть фiнансових розрахункiв, вiдповiднiсть вимогам чин�
ного законодавства i здiйснюється пошук можливостей бiльш
ефективного використання фiнансових ресурсiв. Попереднiй фi�
нансовий контроль проводиться на стадiї розробки i прийняття
законiв та iнших нормативних актiв з фiнансових питань. Вiдпо�
вiдно здiйснюється квалiфiкована експертна оцiнка фiнансових
результатiв впровадження того чи iншого нормативного акта.
Попереднiй фiнансовий контроль на основi розрахункiв i аналi�
зу передбачуваних фiнансових результатiв забезпечує об’єктив�
нiсть оцiнки доцiльностi прийняття такого нормативного акта.
Його метою є запобiгання вчиненню незаконних дiй, операцiй з
фiнансовими ресурсами; забезпечення ефективного, рацiональ�
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ного, економного їх витрачання; недопущення безгосподарностi;
присiкання спроби присвоєння i розкрадання державної чи ко�
мунальної власностi та iнших дiй, що завдають шкоди державi;
запобiгання порушенню нормативно�правових актiв. Слiд зазна�
чити, що пiд час проведення попереднього контролю заходи впли�
ву не застосовуються, бо ще не мають мiсце порушення фiнан�
сової дисциплiни.

Попереднiй фiнансовий контроль проводиться рiзними суб’єк�
тами контролю в межах їх контрольних повноважень, а також
самими господарюючими суб’єктами, тобто власниками. Так,
наприклад, до органiв, що здiйснюють попереднiй фiнансовий
контроль, можна вiднести: фiнансовi органи, якi здiйснюють конт�
роль шляхом розгляду фiнансових планiв i кошторисiв, реєст�
рацiї штатних розписiв тощо; мiнiстерства i вiдомства, якi ана�
лiзують проекти фiнансових планiв, кошторисiв пiдприємств i
установ; кредитнi установи, що перевiряють платiжнi докумен�
ти, такi як чеки тощо, до їх оплати; бухгалтери та функцiональ�
нi служби пiдприємств i установ, якi перевiряють правильнiсть
складання платiжних документiв, договорiв, кошторисiв, доку�
ментiв на витрачання грошових коштiв i товарно�матерiальних
цiнностей тощо; парламент та органи мiсцевого самоврядуван�
ня, якi здiйснюють контроль пiд час розгляду вiдповiдних бю�
джетiв. У Бюджетному кодексi України, хоч i не прямо, але йдеть�
ся про цей вид контролю, який проводить Державне казначей�
ство до здiйснення вiдповiдних платежiв за дорученням розпо�
рядникiв бюджетних коштiв. Зокрема, Державне казначейство
у даному випадку для запобiгання порушенням бюджетної дис�
циплiни спочатку перевiряє наявнiсть вiдповiдного бюджетного
зобов’язання для платежу у бухгалтерському облiку виконання
Державного бюджету України, вiдповiднiсть напрямiв витрачан�
ня коштiв бюджетному асигнуванню, наявнiсть у розпорядни�
кiв бюджетних коштiв невикористаних бюджетних асигнувань,
а потiм здiйснює платежi.

Слiд вказати на iснування такого рiзновиду попереднього фi�
нансового контролю, як вступний, що здiйснюється до моменту
створення банкiв i полягає у перевiрцi вiдповiдних документiв,
що подаються для реєстрацiї.

У Лiмськiй Декларацiї зазначається, що попереднiй конт�
роль являє собою перевiрку адмiнiстративних i фiнансових до�
кументiв, що проводиться до отримання iнформацiї про пору�
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шення, якi мали мiсце. Ефективний попереднiй контроль є не�
вiд’ємною частиною надiйної системи управлiння довiреними
грошовими i матерiальними засобами.

Наступною формою фiнансового контролю є поточний конт�
роль. Ця форма контролю є найважливiшою i найдiйовiшою в
оперативному управлiннi публiчними фiнансами.

У лiтературi можна зустрiти iншу назву поточного контро�
лю — оперативний1. М. М. Ровинський, розглядаючи форми дер�
жавного контролю, називає його «поточним оперативним», тобто
поєднує два слова в одне2. Така назва зустрiчається i в чинних
нормативних актах, зокрема в Законi України «Про Рахункову
палату» (п. 6 ст. 7). Оскiльки поточний фiнансовий контроль
здійснюється за безпосередньо оперативною фiнансовою дiяль�
нiстю, тобто за, власне, рухом публiчних коштiв, вiн супрово�
джує фiнансово�господарськi операцiї, невiддiльнi вiд них, то
назва його «оперативний» є дiйсно правильною.

Поточний фiнансовий контроль — сукупнiсть контрольних
дiй, якi застосовуються в процесi вчинення господарських i фi�
нансових операцiй, пiд час виконання фiнансових планiв; у ходi
виконання фiнансових зобов’язань перед державою; отримання
та використання коштiв для адмiнiстративно�господарських ви�
даткiв, проведення грошових операцiй, реалiзацiї матерiальних
цiнностей. Метою поточного контролю є оперативне виявлення
та своєчасне припинення порушень i вiдхилень вiд встановлених
норм та нормативiв, запобiгання їм на стадiї зародження фiнан�
сових операцiй; досягнення рацiонального, цiльового, ефектив�
ного використання фiнансових ресурсiв; виявлення додаткових
можливостей для збiльшення доходiв i зменшення витрат тощо.
Разом з попереднiм контролем вiн сприяє запобiганню пору�
шенням фiнансової дисциплiни. Поточний фiнансовий контроль,
як правило, здiйснюють органи безпосереднього управлiння фi�
нансовою дiяльнiстю.

Третьою формою фiнансового контролю є наступний фiнан�
совий контроль. Вiн проводиться пiсля надходження доходiв i
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витрачання коштiв, за наслiдками фiнансово�господарської дi�
яльностi, аналiзi виконання завдань; проведення грошових опе�
рацiй, списання матерiальних цiнностей тощо з метою з’ясуван�
ня правильностi вчинення господарських i фiнансових операцiй,
законностi й доцiльностi витрачання фiнансових ресурсiв.

У Концепцiї розвитку державного внутрiшнього фiнансово�
го контролю (затверджена розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв
України № 158�р вiд 24.05.2005) йдеться про наступний фiнан�
совий контроль, який називається подальшим i визначається як
сукупнiсть контрольних дiй, якi здiйснюються по закiнченнi реа�
лiзацiї управлiнського рiшення чи пiсля виконання фiнансово�
господарської операцiї (наприклад пiсля здiйснення платежiв).

Л. М. Крамаровський подiляє наступний фiнансовий конт�
роль на оперативний i перiодичний, зазначаючи, що оператив�
ний наступний контроль здiйснюється всерединi звiтного мiсяця
пiсля вчинення процесу, що контролюється, операцiї або дiї вiд�
повiдно до його якiсної i кiлькiсної характеристики, а перiодич�
ний наступний контроль проводиться за певний звiтний перiод
часу за даними планiв, кошторисiв, норм i нормативiв, первин�
них документiв, виробничих, матерiальних i iнших звiтiв, запи�
сам у облiкових реєстрах, звiтностi та iншим джерелам1. З такою
позицiєю важко погодитися, бо, як зазначалося вище, поточний
контроль є оперативним, оскiльки саме вiн, а не подальший (на�
ступний) контроль пов’язаний з процесом оперативного управ�
лiння. Перiодичний наступний контроль також не слiд видiля�
ти окремо, бо коли ми говоримо про перiодичнiсть, то маємо на
увазi будь�яку форму контролю, а не лише наступний контроль.

М. Ф. Бiлуха видiляє форми фiнансового контролю, але за�
мiсть термiну наступний вживає категорiю заключний (ретро�
спективний)2.

Окремi вченi зазначають, що подальший фiнансовий конт�
роль є видом зовнiшнього контролю3. На наш погляд, подаль�
ший, у нашому розумiннi, це наступний фiнансовий контроль,
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є не лише зовнiшнiм, а й внутрiшнiм, бо його здiйснюють усi
суб’єкти фiнансових правовiдносин у межах їх компетенцiї.

Особливiстю наступного фiнансового контролю є те, що по�
ряд з виявленням фактiв порушень фiнансової дисциплiни i рiз�
ного роду зловживань застосовуються заходи для усунення ви�
явлених недолiкiв i порушень, здiйснюється вiдшкодування зав�
даної шкоди, виннi особи притягуються до вiдповiдальностi та
розробляються заходи щодо запобiгання вiдповiдним порушен�
ням i покращення роботи пiдконтрольного суб’єкта, що, у свою
чергу, сприяє запобiганню таким порушенням у майбутньому.

Усi форми фiнансового контролю нерозривно пов’язанi мiж
собою, взаємодоповнюють одна одну. Застосування їх у єдностi
i взаємозв’язку робить контроль систематичним, дiєвим, пiдви�
щує його ефективнiсть. I не можна не погодитися з Н. О. Кова�
льовою, яка вважає, що коли порушено рiвновагу мiж поперед�
нiм, поточним i наступним фiнансовим контролем, то покладенi
на нього завдання не будуть виконанi, знизиться його ефектив�
нiсть i дiєвiсть. Фiнансовий контроль може бути використаний
лише за умови правильного спiввiдношення мiж усiма трьома
формами, лише в цьому випадку вiн стає єдиним i неподiльним1.

2.5. Ìåòîäè
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Особливе мiсце у класифiкацiї фiнансового контролю

належить методам фiнансового контролю. Метод походить вiд
грецького methodos — дослiдження — це спосiб дослiдження, який
визначає пiдхiд до об’єктiв, що вивчаються2.

Слушною є думка вчених, котрi вважають, що метод — це
спосiб (прийом), який застосовується при здiйсненнi контроль�
них функцiй вiдповiдними суб’єктами. У юридичнiй лiтературi
можна зустрiти рiзнi пiдходи до класифiкацiйних ознак i самого
поняття «метод».

У нормативно�правових актах, якi прийнятi пiсля 2002 р. i
врегульовують органiзацiю та здiйснення певних контрольних
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дiй, не вживається слово «метод» при визначеннi способiв здiйс�
нення контрольних функцiй, а застосовуються поняття «ауди�
торська процедура», «процедура», «методичнi прийоми». Так, у
Стандартах державного фiнансового контролю за використан�
ням бюджетних коштiв, державного i комунального майна — 1
ревiзiю, перевiрку, оцiнку, розслiдування та вивчення названо
способами i методичними прийомами фiнансового контролю.
Не зрозумiло, якi з зазначених категорiй вiднесено до способiв,
а якi — до методичних прийомiв фiнансового контролю. Мето�
дичнi рекомендацiї з проведення органами державної контроль�
но�ревiзiйної служби аудиту фiнансової та господарської дiяль�
ностi бюджетних установ мiстять поняття «поточнi аудиторськi
процедури», до яких вiднесено камеральну перевiрку, монiто�
ринг, обстеження, та поняття «фактичнi контрольнi процедури»,
якими вважаються контрольнi обмiри, iнвентаризацiя, звiрки.
У Стандартах з аудиту державних фiнансiв зазначається, що
аудитори мають добре володiти технiкою та процедурами збо�
ру доказiв, до яких вiднесено iнспекцiю, спостереження, розслi�
дування та пiдтвердження. У науковiй лiтературi також можна
спостерiгати рiзнi пiдходи до тлумачення та визначення цих ка�
тегорiй. Враховуючи необхiднiсть наближення законодавчої ба�
зи до мiжнародних стандартiв та положень Лiмської декларацiї
керiвних принципiв контролю, в якiй йдеться про методи конт�
ролю, необхiдно застосовувати категорiю «методи фiнансового
контролю».

Методи фiнансового контролю рiзноманiтнi й залежать вiд
пiдконтрольного суб’єкта, об’єкта контролю, правового статусу
суб’єкта фiнансового контролю, мети i завдань, якi вiн перед со�
бою ставить при здiйсненнi контрольних дiй.

В основу класифiкацiї фiнансового контролю за методами
можна покласти джерело iнформацiї, що використовується суб’єк�
тами фінансового контролю. Беручи за основу цей критерiй, мож�
на видiлити фактичний та документальний контроль. Докумен�
тальний контроль полягає у вивченнi, аналiзi, систематизацiї
вiдповiдної документацiї, на пiдставi якої дослiджується сутнiсть
та достовiрнiсть фiнансово�господарської дiяльностi пiдконт�
рольного суб’єкта.

Джерелами iнформацiї для документального контролю є
первиннi документи, облiковi реєстри, кошториси, рiзноманiтнi
форми бухгалтерської, статистичної та iншої звiтностi, iнша до�
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кументацiя. Порядком проведення iнспектування державною
контрольно�ревiзiйною службою (затверджений постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України № 550 вiд 20.04.2006) до об’єктiв
документальної перевiрки (за нашою класифiкацiєю, це пред�
мет контролю) вiднесено установчi, фiнансовi, бухгалтерськi
(первиннi i зведенi) документи, статистична та фiнансова звiт�
нiсть, господарськi договори, розпорядчi та iншi документи пiд�
контрольного суб’єкта, пов’язанi з плануванням i провадженням
фiнансово�господарської дiяльностi, веденням бухгалтерського
облiку, складенням фiнансової звiтностi.

До основних способiв або прийомiв документального конт�
ролю необхiдно вiднести: формальну перевiрку документацiї,
основною метою якої є встановлення наявностi всiх реквiзитiв
у документах, своєчаснiсть їх складання, наявнiсть пiдписiв вiд�
повiдальних осiб тощо; арифметичну перевiрку, цiллю якої є
оцiнка правильностi пiдрахункiв у документах, узгодження на�
рахувань i утримувань тощо; юридична або нормативна оцiнка
(нормативно�правова перевiрка) документацiї передбачає визна�
чення вiдповiдностi операцiй, що вiдображенi в документах, чин�
ним нормативно�правовим актам, положенням, стандартам то�
що; зустрiчну перевiрку документiв, яка здiйснюється шляхом
зiставлення їх з однотипними або другими примiрниками цих
же документiв, iз взаємопов’язаними документами, що знахо�
дяться на об’єктi контролю, або у його структурних пiдроздiлiв,
пiдприємств, установ, органiзацiй, з якими вiн має господарськi
чи iншi зв’язки; економiчна перевiрка передбачає використання
методiв аналiзу з метою встановлення необхiдностi, рацiональ�
ностi, ефективностi та доцiльностi вiдповiдних операцiй; екс�
пертна перевiрка документiв доповнює зазначенi вище перевiр�
ки, полягає у залученнi до неї вiдповiдних фахiвцiв�експертiв
з питань, якi потребують дослiдження, що надають експертний
висновок у разi виявлення у документах ознак пiдробки.

За результатами документального контролю формулюють�
ся висновки щодо вiдповiдностi документацiї, яка є в пiдконт�
рольного суб’єкта, чинним нормативно�правовим актам, вста�
новленим вимогам, правильностi вiдображення в нiй операцiй,
що здiйснювалися, пiдрахункiв тощо.

Фактичний контроль полягає у встановленнi дiйсного, ре�
ального стану пiдконтрольного суб’єкта шляхом вимiрювання,
зважування, пiдрахунку, перерахунку, застосування контрольних
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обмiрiв тощо. Об’єктами такого контролю можуть бути готiвко�
вi грошi в касi, матерiальнi цiнностi, вироблена продукцiя, основ�
нi засоби тощо. Методичними прийомами фактичного контро�
лю є: контрольнi обмiри виконаних робiт (проводяться з метою
фактичного визначення обсягу робiт, їх вартостi, правильностi
вiдображення у документах, правильностi списання матерiалiв
тощо); лабораторнi аналiзи (застосовуються з метою визначення
якостi матерiалiв, сировини, готової продукцiї, виконаних ро�
бiт); контрольнi запуски у виробництво (проводяться з метою
встановлення фактичних витрат матерiалiв, сировини); конт�
рольнi аналiзи готової продукцiї (сприяють визначенню якостi
готової продукцiї); отримання письмових пояснень (надання
письмових пояснень вiдповiдальних осiб у разi необхiдностi
з’ясування певних обставин).

Порядком проведення iнспектування державною контроль�
но�ревiзiйною службою (затверджений постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України № 550 вiд 20.04.2006) до об’єктiв фактичної
перевiрки вiднесено грошовi суми, цiннi папери, бланки суворої
звiтностi, оборотнi i необоротнi активи, iншi матерiальнi i нема�
терiальнi цiнностi.

Розходяться позицiї вчених i щодо iнших видiв методiв фi�
нансового контролю. Деякi науковцi вказують тiльки на iсну�
вання ревiзiї1, iншi до методiв контролю вiдносять лiчильну пе�
ревiрку балансiв, аналiз фiнансово�господарської дiяльностi,
документальну ревiзiю, зазначаючи, що кожен з цих методiв по�
дiляється на певнi способи2. В. Андрєєв розкриває сутнiсть ревi�
зiї, перевiрки, видiляє iнвентаризацiю3; А. З. Дадашев, Д. Г. Чер�
ник i М. В. Карасьова вважають, що iснують ревiзiї i перевiр�
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ки1. П. С. Пацуркiвський, I. А. Андрєєв видiляють такi методи, як
перевiрка, обстеження, аналiз i ревiзiя2. Бiльшiсть вчених також
зосереджують увагу на зазначених методах контролю i на спо�
стереженнi як особливому методi, що передбачає загальне озна�
йомлення зi станом фiнансової дiяльностi об’єкта контролю3.

Н. Д. Ерiашвiлi, крiм зазначених вище методiв контролю,
описує ще й нагляд, що здiйснюється контролюючими органа�
ми за економiчними суб’єктами, якi отримали лiцензiю на про�
ведення певного виду фiнансової дiяльностi4.

У пiдручнику з фiнансового права пiд редакцiєю Л. К. Воро�
нової вказується на iснування таких методiв фiнансового конт�
ролю, як заслуховування доповiдей, iнформацiї посадових осiб
про фiнансову дiяльнiсть на сесiях органiв мiсцевого самовря�
дування, засiданнях органiв державної виконавчої влади, iнвен�
таризацiя, iнспекцiя, обстеження й iншi5.

Основним класифiкацiйним критерiєм при визначеннi видiв
методiв фiнансового контролю є спосiб здiйснення контрольних
повноважень суб’єктами фiнансового контролю. Вiдповiдно до
цього слiд видiлити такi методи фiнансового контролю, як ревi�
зiя, перевiрка, аналiз, обстеження, iнвентаризацiя, спостережен�
ня, експертиза, дослiдження, монiторинг, нагляд, лiцензування,
державна реєстрацiя, iдентифiкацiя, розслiдування, вивчення.

Найбiльш дiєвим методом фiнансового контролю є ревiзiя.
Ревiзiя в перекладi з латинської мови — revisio, означає пере�
гляд. У лiтературi не iснує єдиного визначення поняття «ревi�
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зiя». Однi вченi визначають ревiзiю як всеохоплюючий метод
фiнансового контролю, що є детальним дослiдженням фiнансо�
во�господарської дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта на пред�
мет її законностi, доцiльностi, ефективностi1, iншi вказують, що
ревiзiя є по сутi комплексною перевiркою всiєї фiнансово�гос�
подарської дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод2, третi вва�
жають, що ревiзiя — це найбiльш глибоке i повне обстеження фi�
нансово�господарської дiяльностi органiзацiй з метою перевiрки
її законностi i доцiльностi3.

Серед економiстiв iснує точка зору, що ревiзiя — це форма
контролю, що становить систему обов’язкових контрольних дiй,
спрямованих на документальне та фактичне обстеження здiйс�
нених пiдприємством, установою або органiзацiєю господарсь�
ких операцiй та їх наслiдкiв, бухгалтерського облiку та фiнансо�
вої звiтностi з метою виявлення незаконних мобiлiзацiї, розпо�
дiлу та використання фiнансових ресурсiв, недостачi коштiв i
матерiальних цiнностей, нецiльового i неефективного їх вико�
ристання, встановлення винних у порушеннi законодавства по�
садових i матерiально�вiдповiдальних осiб i спричинених пору�
шеннями фiнансових втрат4. Автори зазначають, що розширене
визначення є обґрунтованим, але, на наш погляд, це тверджен�
ня було б логiчно правильним, якщо ревiзiю проводив би один
контролюючий суб’єкт, а оскiльки її здiйснюють рiзнi органи,
що мають специфiчнi завдання та функцiї, то не можливо дати
розширене її тлумачення.

Навiть у чинному законодавствi України по�рiзному визна�
чається цей метод контролю. У Законi України «Про державну
контрольно�ревiзiйну службу в Українi» зазначалося (до вне�
сення змін), що ревiзiя — це метод документального контролю

Фiнансовий контроль як iнститут фiнансового права 157

1 Карасева М. В. Финансовое право: Общая часть: Учебник. — М.:
ЮРИСТЪ, 1999. — С. 179; Эриашвили Н. Д. Финансовое право: Учебник для
вузов. — М.: ЮНИТИ�ДАНА, Закон и право, 2000. — С. 191,

2 Ковалёва Н. А. Понятие и классификация финансового контроля //
Вопросы административного и финансового права в свете решений ХХVI съез�
да КПСС. — М., 1983. — С. 35.

3 Химичева Н. И., Покачалова Е. В. Финансовое право / Отв. ред. докт.
юрид. наук., проф. Н. И. Химичева. — М.: НОРМА, 2005. — С. 153.

4 Германчук П. К., Стефанюк I. Б., Рубан Н. I., Александров В. Т., Назар�
чук О. I. Державний фiнансовий контроль: ревiзiя i аудит. — К.: НВП «АВТ»,
2004. — С. 38.



за фiнансово�господарською дiяльнiстю пiдприємства, установи,
органiзацiї, дотриманням законодавства з фiнансових питань,
достовiрнiстю облiку i звiтностi, спосiб документального ви�
криття недостач, розтрат, привласнень та крадiжок коштiв i ма�
терiальних цiнностей, запобiгання фiнансовим зловживанням.

У новому пiдручнику з фiнансового права Л. К. Воронова дає
аналогiчне визначення ревiзiї1.

У Законi України «Про Рахункову палату» такої дефiнiцiї
немає. Але в Iнструкцiї про порядок проведення перевiрок, ре�
вiзiй Рахунковою палатою, яка була затверджена постановою
колегiї Рахункової палати України вiд 03.12.99 (на сьогоднi втра�
тила чиннiсть), ревiзiя визначалася як метод документального
контролю фiнансової дiяльностi об’єкта перевiрки та його поса�
дових осiб, який передбачає комплексне, систематичне, повне й
об’єктивне вивчення первинних документiв з отримання i вико�
ристання за цiльовим призначенням коштiв державного бюдже�
ту, вiдповiдностi цих документiв актам чинного законодавства
та вiдображення їх у бухгалтерському облiку; спосiб докумен�
тального викриття недостач, розтрат, розкрадань, привласнень
коштiв i матерiальних цiнностей, попередження фiнансових зло�
вживань. Постановою колегiї Рахункової палати України вiд
27.12.2004 № 28�6 було затверджено Стандарт Рахункової пала�
ти «Порядок пiдготовки проведення перевiрок i оформлення їх
результатiв». Автори цього документа ототожнюють два понят�
тя «перевiрка» i «ревiзiя» та дають наступне визначення пере�
вiрки — це встановлення i аналiз фактiв у процесi виконання
Державного бюджету України та їх оцiнка з погляду законнос�
тi, ефективностi i доцiльностi. На наш погляд, таке визначення
не вiдображає основних, iстотних ознак ревiзiї. Хоч щодо такого
органу фiнансового контролю, як Рахункова палата, воно може
бути застосовано. Але враховуючи особливий правовий статус
цiєї iнституцiї, поняття «ревiзiї» має бути визначено в законi.

З одного боку, такi розбiжностi в трактуваннi дефiнiцiї «ревi�
зiя» можуть iснувати, оскiльки ревiзiї проводять рiзнi контроль�
нi органи, а з iншого боку — повинно бути єдине, узагальнене
визначення цього поняття. Визначає поняття «ревiзiя» i Слов�
ник�довiдник (за ред. д. ю. н., проф. О. М. Горбунової — М., 1997):
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«ревiзiя — це найбiльш глибоке i повне обстеження фiнансово�
господарської дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй з ме�
тою перевiрки її законностi, правильностi i доцiльностi». З на�
шої позицiї це визначення не зовсiм правильне. По�перше, в
ньому поєднано два рiзних методу контролю: ревiзiя i обстежен�
ня, що, вiдповiдно, є логiчно неправильним. По�друге, визначен�
ня звужує коло пiдконтрольних суб’єктiв, оскiльки зазначаєть�
ся, що ними є пiдприємства, установи, органiзацiї, у той час як i
державнi органи, їх структурнi пiдроздiли та органи мiсцевого
самоврядування теж до них належать.

У Порядку проведення iнспектування державною контроль�
но�ревiзiйною службою (затверджений постановою Кабiнету Мi�
нiстрiв України № 550 вiд 20.04.2006) поняття ревiзiя не мiс�
титься, але вказується, що вона проводиться шляхом фактичної
та документальної перевiрки.

Враховуючи зазначене, ревiзiю можна визначити як систе�
му контрольних дiй, при якiй за певний перiод i згiдно iз затвер�
дженою програмою перевiряється вiдповiдний пiдконтрольний
суб’єкт на предмет економiчностi, ефективностi його фiнансово�
господарської дiяльностi, законностi, достовiрностi i доцiльностi
господарських i фiнансових операцiй.

Iснують рiзноманiтнi пiдходи i до класифiкацiї ревiзiй. Вче�
нi видiляють рiзноманiтнi її види, беручи за основу рiзнi класи�
фiкацiйнi критерiї. Крiм цього, деякi науковцi визнають iсну�
вання одних i тих же видiв ревiзiї, але в основу класифiкацiї
кладуть рiзнi критерiї, iншi, видiляючи види, не вказують на
критерiї подiлу. Класифiкацiя ревiзiй повинна проводитися за
мiнiмумом ознак, що створюватиме сприятливi умови для її ви�
користання в наукових i, звичайно, практичних цiлях. Оскiльки
ревiзiя є поняттям як економiчним, так i юридичним, то її кла�
сифiкацiю проводять i економiсти, i юристи. Певною мiрою по�
гляди вчених збiгаються.

О. А. Ялбулганов, I. А. Андрєєв, О. М. Козирiн подiляють ре�
вiзiї на плановi i позаплановi та вважають що це класифiкацiя
за способом призначення1, а Н. I. Хiмiчева та М. Т. Бiлуха ви�
знають такий подiл, але вважають, що вiн здiйснюється за орга�
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нiзацiйною ознакою1. Такий же критерiй взято за основу авто�
рами Словника�довiдника (за ред. д. ю. н., проф. О. М. Горбуно�
вої — М., 1997). Iншi вченi видiляють такi ж види ревiзiї, але не
вказують на класифiкацiйну ознаку2, що з погляду автора, є не�
правильним, бо саме класифiкацiйнi ознаки вiдрiзняють один
вид ревiзiї вiд iнших.

Вважаємо, що ревiзiї подiляються на плановi i позаплановi
за способом призначення (планування). Тi ревiзiї, що проводять�
ся за планом, який наперед розроблений та затверджений вiд�
повiдним контролюючим суб’єктом, що її проводить, називають
плановими. Вони проводяться у встановленi термiни, мають вiд�
повiднi ранiше визначенi завдання i змiст та методи, якi викла�
денi саме у затверджених планах. Другим рiзновидом ревiзiй за
способом призначення є позаплановi ревiзiї, якi проводяться у
строки, не передбаченi затвердженим планом та у випадках, ви�
значених чинним законодавством. Вони вiдзначаються рапто�
вим характером i здiйснюються з метою з’ясування окремих пи�
тань, якi вимагають термiнової перевiрки.

Як зазначалося вище, контроль може бути фактичним i до�
кументальним, якщо за основу класифiкацiї взяти джерело iн�
формацiї, що використовується контролюючими суб’єктами. От�
же, заслуговує на увагу подiл ревiзiй на документальнi i факти�
чнi. На такий подiл звертає увагу багато вчених, але за основу
класифiкацiї вони беруть рiзнi критерiї. Однi вченi подiляють
ревiзiї на такi види за змiстом3, iншi — за предметом ревiзiї, вка�
зуючи, що якщо предметом ревiзiї є речi, то така ревiзiя є фак�
тичною, а якщо предметом її є звiти, то вона має назву докумен�
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тальної1, третi — за об’єктом перевiрки видiляють не лише такi
види ревiзiї, як документальнi i фактичнi, а й вибiрковi та повнi2;
а ще iншi — вказують на iснування документальної i фактичної
ревiзiї, але нiчого не говорять про класифiкацiйний критерiй,
який взято за основу при подiлi3.

Ревiзiї подiляються на фактичнi i документальнi за об’єк�
том (предметом) i способом проведення. Документальна ревi�
зiя проводиться не шляхом перевiрки документацiї, а шляхом
фактичного зiставлення облiкових даних з фактичною наявнiс�
тю цiнностей. Пiд час проведення документальної ревiзiї перш
за все з’ясовується наявнiсть i достовiрнiсть первинних доку�
ментiв, правильнiсть їх оформлення та їх якiсть, а також на пiд�
ставi їх аналiзу вивчається доцiльнiсть, ефективнiсть та закон�
нiсть проведених витрат коштiв. Метою даного виду ревiзiї є
виявлення випадкiв розкрадання i незаконного використання
коштiв i матерiальних цiнностей, а також покращення їх облi�
ку i зберiгання. Фактична ревiзiя передбачає не лише перевiр�
ку документацiї, а i наявнiсть коштiв i матерiальних цiнностей.
Перевiряється стан матерiальних i речових складiв, пiдрахову�
ються, зважуються i вимiрюються товарно�матерiальнi цiнностi
тощо.

Залежно вiд органiв, якi проводять ревiзiю, визначаються
її об’єкти, предмети. Так, у Порядку проведення iнспектуван�
ня державною контрольно�ревiзiйною службою (затверджений
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 550 вiд 20.04.2006)
зазначається, що ревiзiя проводиться шляхом: документальної
перевiрки (передбачає контроль за установчими, фiнансовими,
бухгалтерськими (первинними i зведеними) документами, ста�
тистичною та фiнансовою звiтнiстю, господарськими догово�
рами, розпорядчими та iншими документами пiдконтрольного
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суб’єкта, пов’язаними з плануванням i провадженням фiнансо�
во�господарської дiяльностi, веденням бухгалтерського облiку,
складенням фiнансової звiтностi); фактичної перевiрки (перед�
бачає контроль за наявнiстю грошових сум, цiнних паперiв, блан�
кiв суворої звiтностi, оборотних i необоротних активiв, iнших
матерiальних i нематерiальних цiнностей шляхом проведення
iнвентаризацiї, обстеження та контрольного обмiру виконаних
робiт, правильнiстю застосування норм витрат сировини i мате�
рiалiв, виходу готової продукцiї i природних втрат шляхом ор�
ганiзацiї контрольних запускiв у виробництво, контрольних ана�
лiзiв готової продукцiї та iнших аналогiчних дiй за участю вiд�
повiдних спецiалiстiв).

Деякi вченi видiляють такi види ревiзiї, як повнi (фронталь�
нi) i частковi (вибiрковi), беручи за основу подiлу перiод дiяль�
ностi, який обслiдується, i зазначаючи, що вибiрковою (част�
ковою) ревiзiєю є перевiрка фiнансової дiяльностi за якийсь
певний промiжок часу, а пiд час фронтальної (повної) ревiзiї
перевiряється вся фiнансова дiяльнiсть за якiсно цiльний пе�
рiод часу1. Визначаючи поняття вибiркової (часткової) ревiзiї,
автори чомусь не вказують, що здiйснюється перевiрка саме од�
нiєї сфери фiнансової дiяльностi, а не всiєї фiнансової дiяльнос�
тi пiдконтрольного суб’єкта. Iншi2 в такому ж ракурсi розгляда�
ють зазначенi види, але явно не вказують на критерiй подiлу.
Крiм цього, вказуючи на часткову або вибiркову ревiзiю, зазна�
чають, що вона охоплює окремi сфери дiяльностi, але забувають
про те, що ця дiяльнiсть перевiряється за якийсь певний про�
мiжок часу. I. А. Андрєєв вказує на iснування суцiльних i вибiр�
кових ревiзiй за об’ємом документiв i бухгалтерських записiв, що
перевiряються, i зазначає, що при суцiльнiй ревiзiї перевiряють�
ся всi без винятку документи i бухгалтерськi записи за певний
перiод часу, а при вибiрковiй — лише певна частина названих
документiв i записiв3.
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На наш погляд, видiляти такi види ревiзiї не доцiльно, бо як�
що проаналiзувати, то можна зробити висновок, що пiд час про�
ведення будь�якої ревiзiї перевiряється фiнансова дiяльнiсть за
певний перiод, промiжок часу. I в даному випадку таким перiо�
дом може бути, наприклад, перiод з моменту створення пiдпри�
ємства i до виявлення будь�якого порушення, або перiод з мо�
менту одержання бюджетних коштiв до їх використання тощо.
Якщо не обумовлюється сам перiод фiнансової дiяльностi, який
пiдлягатиме ревiзуванню, то взагалi така ревiзiя буде не визна�
ченою, бо не можна буде визначити її завдання, а отже, права i
обов’язки ревiзорiв. Тому обумовлення перiоду фiнансової дi�
яльностi, який пiдлягає ревiзуванню, є обов’язковим елементом
пiдготовки до проведення ревiзiї.

Окремi вченi1 за критерiєм об’єкта дiяльностi подiляють ре�
вiзiї на комплекснi, за яких перевiряється фiнансова дiяльнiсть
пiдконтрольного суб’єкта в рiзних сферах i як правило, в них бе�
руть участь ревiзори одночасно декiлькох контролюючих суб’єк�
тiв, та тематичнi, якi зводяться до обслiдування будь�якої однiєї
сфери фiнансової дiяльностi, iншi2 — не вказують на критерiй
класифiкацiї, але видiляють такi ж види ревiзiї. Деякi науков�
цi3 в основу класифiкацiї кладуть повноту охоплення дiяльностi
пiдконтрольного суб’єкта, видiляючи повнi (перевiрка всiєї до�
кументацiї за весь перiод, що ревiзується), частковi (зачiпають
всю документацiю, але обмежуються бiльш короткими промiж�
ками часу), комплекснi (охоплюють комплекс взаємопов’яза�
них елементiв виробничої i фiнансово�господарської дiяльностi
i у проведеннi яких беруть участь спецiалiсти рiзних профiлiв),
тематичнi (мають мiсце тодi, коли перевiряються окремi дiлян�
ки роботи пiдприємства чи органiзацiї) ревiзiї.

Iснує i подiл ревiзiй за змiстом i призначенням на комплекс�
нi — виробничу i фiнансово�господарську дiяльнiсть перевiряє
комплексна бригада спецiалiстiв рiзних професiй, тематичнi — пе�

Фiнансовий контроль як iнститут фiнансового права 163

1 Фiнансове право: Пiдручник / (Алiсов Є. О., Воронова Л. К., Кадька�
ленко С. Т. та iн.) / Керiвник авт. колективу i вiдп. ред. Л. К. Воронова. — Х.:
Консум, 1998. — С. 88.

2 Карасева М. В. Финансовое право: Общая часть: Учебник. — М.:
ЮРИСТЪ, 1999. — С. 179.

3 Финансовое право: Учебник / Под ред. проф. О. Н. Горбуновой. — М.:
Юристъ, 1996. — С. 68; Ялбулганов А. А. Финансовый контроль как институт
финансового права // Юрист. — 1999. — № 4. — С. 50.



ревiряють окремi сторони дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта;
та вибiрковi — проводяться аналогiчно тематичним, але тут кон�
кретизуються перiоди й об’єкти контролю1. I. А. Андрєєв видi�
ляє за обсягом дiлянок роботи пiдприємства, установи i орга�
нiзацiї, залежно вiд повноти охоплення дiяльностi суб’єкта, що
перевiряється, повнi ревiзiї, пiд час яких перевiряються всi сто�
рони i дiлянки фiнансово�господарської дiяльностi пiдконтроль�
ного суб’єкта, частковi — пiд час яких перевiряються лише окре�
мi сторони i дiлянки дiяльностi пiдприємства, установи, органi�
зацiї, i вказує, що тематична ревiзiя є рiзновидом часткової та
проводиться за окремими спецiальними питаннями (темами)2.
О. Ю. Грачова видiляє повнi i частковi ревiзiї (за ступенем охо�
плення питань фiнансово�господарської дiяльностi) та компле�
кснi i некомплекснi (за змiстом програми контролю)3.

У Стандартi Рахункової палати «Порядок пiдготовки про�
ведення перевiрок i оформлення їх результатiв» йдеться про су�
цiльнi та вибiрковi ревiзiї.

Як видно iз викладеного, у лiтературi вченi висловлюють
рiзнi думки з приводу класифiкацiйних критерiїв та видiв ревi�
зiї. Не має однозначної класифiкацiї i в чинному законодавствi.
Ознайомившись з поглядами вчених, можна зробити висновок,
що у даному випадку вони змiшують ознаки ревiзiї, за якими
потрiбно проводити класифiкацiю, i порядок чи способи її про�
ведення, зокрема вказуючи на iснування часткових, вибiркових
ревiзiй.

Класифiкацiю ревiзiй потрiбно проводити за змiстом про�
грами i ступенем охоплення пiдконтрольного суб’єкта, видiля�
ючи комплекснi, частковi та повнi (не комплекснi) ревiзiї. Пiд
комплексною ревiзiєю необхiдно розумiти перевiрку всiх взаємо�
пов’язаних елементiв виробничої i фiнансово�господарської дi�
яльностi пiдконтрольного суб’єкта та всiх його структурних пiд�
роздiлiв, з метою повної i всебiчної оцiнки дiяльностi, виявлення
резервiв i напрямiв удосконалення його роботи. При її прове�
деннi вивчається як економiчна, так i юридична сторони дiяль�
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ностi пiдконтрольного суб’єкта. Тому у таких ревiзiях беруть
участь спецiалiсти рiзних професiй: бухгалтери, фiнансисти, еко�
номiсти, юристи та iншi фахiвцi. Пiд час проведення часткової
ревiзiї перевiряється окрема дiлянка фiнансово�господарської
дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта (наприклад, перевiрка ста�
ну фiнансової звiтностi). У науковiй лiтературi та нормативно�
правових актах таку ревiзiю часто називають вибiрковою. Рiз�
новидом часткової ревiзiї можна вважати тематичну, в резуль�
татi якої перевiряється одне питання (тема) цiєї дiлянки. Повна
(не комплексна, або суцiльна) ревiзiя — це ревiзiя, яку прово�
дить, як правило, один контролюючий суб’єкт вiдповiдно до сво�
їх завдань та функцiй.

Деякi вченi, залежно вiд суб’єктiв державного фiнансового
контролю (органiв управлiння, що проводять ревiзiї), подiляють
ревiзiї на позавiдомчi, вiдомчi i внутрiгосподарськi1; або на вiдом�
чi i позавiдомчi залежно вiд повноти охоплення питань суб’єк�
та, що ревiзується, i методу проведення ревiзiї2; чи за вiдомчою
пiдпорядкованiстю на вiдомчi, що проводять працiвники вiдом�
ства на пiдпорядкованих пiдприємствах одного власника, внут�
рiшньогосподарськi — працiвники виробничого пiдприємства,
об’єднання ревiзують дiяльнiсть внутрiшнiх пiдроздiлiв, поза�
вiдомчi — здiйснюються органами державного, громадського i
незалежного контролю, змiшанi — проводяться вiдомчим, дер�
жавним i громадським контролем3, або за такою ж ознакою на
внутрiвiдомчi, позавiдомчi, внутрiгосподарськi4. Iз зазначеною
класифiкацiєю важко погодитися, оскiльки автори змiшують ви�
ди фiнансового контролю з видами ревiзiй.

Залежно вiд вiдомчої належностi (пiдпорядкованостi) необ�
хiдно видiляти вiдомчi ревiзiї (проводять працiвники вiдомства
на пiдпорядкованих пiдприємствах, установах, органiзацiях, дер�
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жавних органах), позавiдомчi (проводяться рiзними контролю�
ючими суб’єктами, що мають право їх здiйснювати) та змiшанi
(проводяться спiльно органами, що здiйснюють вiдомчий, iнший
державний чи недержавний контроль).

Залежно вiд мiсця проведення ревiзiї можуть бути виїзними
(проводяться за мiсцем знаходження пiдконтрольного суб’єкта
чи його майна) та невиїздними чи iнакше камеральними (прово�
дяться за мiсцем знаходження контролюючого суб’єкта). У Стан�
дартi Рахункової палати «Порядок пiдготовки i проведення пе�
ревiрок та оформлення їх результатiв» зазначено, що камеральна
ревiзiя проводиться Рахунковою палатою на пiдставi звiтностi
та iнших документiв без виходу на об’єкт (тобто на пiдконтроль�
ний суб’єкт).

Специфiчним видом ревiзiї є ревiзiя в порядку контролю, при
проведеннi якої увага зосереджується на усуненнi пiдконтроль�
ним суб’єктом виявлених ранiше недолiкiв. Однiєю з її форм є
повторна ревiзiя — перевiрка рекомендацiй та вивчення усiєї дi�
яльностi пiдконтрольного суб’єкта в перiод, який пройшов вiд
дня попередньої перевiрки. Так, ревiзiя в порядку контролю про�
водиться Рахунковою палатою з метою: сприяння виконанню
пропозицiй Рахункової палати, стимулювання усунення виявле�
них недолiкiв, пiдвищення дiєвостi звiтiв про результати ревiзiй;
сприяння Верховнiй Радi України, Кабiнету Мiнiстрiв України,
iншим державним органам у розглядi та вжиттi заходiв, якi за�
безпечують пiдвищення ефективностi використання державних
фiнансових ресурсiв; визначення ефективностi контрольної дi�
яльностi Рахункової палати; аналiзу повноти та ефективностi
впливу пропозицiй Рахункової палати на роботу пiдконтрольно�
го суб’єкта. Ревiзiя в порядку контролю проводиться, зокрема, в
таких формах: отримання поточної iнформацiї про хiд виконан�
ня пiдконтрольними суб’єктами рекомендацiй, направлених їм
за результатами ревiзiї; проведення спецiальної перевiрки ре�
зультатiв виконання рекомендацiй, яка здiйснюється на основi
отриманих вiд пiдконтрольного суб’єкта вiдповiдних докумен�
тiв, а також шляхом перевiрки окремих рекомендацiй безпосе�
редньо на пiдконтрольному суб’єктi. Такi контрольнi ревiзiї про�
водяться не ранiше, нiж через шiсть мiсяцiв, та не пiзнiше, нiж
через рiк пiсля направлення рекомендацiй; проведення на пiд�
контрольному суб’єктi повторної ревiзiї за повною програмою.
Основою такої ревiзiї є перевiрка рекомендацiй та вивчення усiєї
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дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта в перiод, який пройшов вiд
дня попередньої ревiзiї. Такi контрольнi ревiзiї проводяться, як
правило, коли предметом попередньої ревiзiї були суспiльно зна�
чущi, резонанснi сфери використання державних фiнансових
ресурсiв з високим ступенем ризику. Їх перiодичнiсть повинна
складати не бiльше одного разу на два роки.

Досить часто при визначеннi виду ревiзiї одночасно застосо�
вуються декiлька критерiїв її класифiкацiї. Так, у Законi України
«Про державну контрольно�ревiзiйну службу в Українi» (вiд
26.01.1993 р. iз наступними змiнами i доповненнями) зазначе�
но, що органи державної контрольно�ревiзiйної служби прово�
дять плановi виїзнi ревiзiї та позаплановi виїзнi ревiзiї.

Планова виїзна ревiзiя — вид ревiзiї, що проводять конт�
ролюючi суб’єкти, яка передбачена у планi їх роботи та здiйс�
нюється за мiсцезнаходженням пiдконтрольного суб’єкта чи за
мiсцем розташування його майна. Планова виїзна ревiзiя про�
водиться органами державної контрольно�ревiзiйної служби за
сукупними показниками фiнансово�господарської дiяльностi
пiдконтрольних установ за письмовим рiшенням керiвника вiд�
повiдного органу державної контрольно�ревiзiйної служби не
частiше одного разу на календарний рiк. Право на проведення
планової виїзної ревiзiї пiдконтрольних установ надається ли�
ше у тому разi, коли їм не пiзнiше нiж за десять днiв до дня про�
ведення зазначеної ревiзiї надiслано письмове повiдомлення
iз зазначенням дати початку та закiнчення її проведення. Про�
ведення планових виїзних ревiзiй здiйснюється органами дер�
жавної контрольно�ревiзiйної служби одночасно з iншими ор�
ганами виконавчої влади, уповноваженими здiйснювати конт�
роль за нарахуванням i сплатою податкiв та зборiв (обов’язкових
платежiв).

Порядок координацiї проведення планових виїзних ревiзiй
органами виконавчої влади, уповноваженими здiйснювати конт�
роль за нарахуванням i сплатою податкiв та зборiв (обов’язко�
вих платежiв), визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Три�
валiсть планової виїзної ревiзiї не повинна перевищувати 30 ро�
бочих днiв. Подовження термiнiв проведення планової виїзної
ревiзiї можливе лише за рiшенням суду на термiн, що не пере�
вищує 15 робочих днiв.

Плановi виїзнi ревiзiї проводить i Рахункова палата Украї�
ни на пiдставi рiчних та поточних планiв роботи.
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Плановi виїзнi ревiзiї можуть бути комплексними, тобто про�
водяться декiлькома контролюючими суб’єктами. Проведення
таких ревiзiй розпочинається одночасно всiма контролюючими
суб’єктами в день, установлений згiдно з планом�графiком, про
який пiдконтрольний суб’єкт та всi контролюючi суб’єкти iнфор�
муються не пiзнiше нiж за десять днiв до дня їх проведення. У ра�
зi неможливостi одночасного проведення планових виїзних ре�
вiзiй всiма контролюючими суб’єктами (вiдсутнiсть умов працi
для всiх перевiряючих, неможливiсть спiльної роботи працiв�
никiв пiдконтрольного суб’єкта одночасно з усiма перевiряючи�
ми) вони проводяться за згодою пiдконтрольного суб’єкта у по�
годженi з ним строки, що не перешкоджають провадженню його
господарської дiяльностi.

Позапланова виїзна ревiзiя — вид ревiзiї, що здiйснюється
контролюючими суб’єктами i не передбачена в планах їх роботи
та проводиться за мiсцем знаходження пiдконтрольного суб’єкта
чи його майна у визначених законодавством випадках. Так, орга�
ни державної контрольно�ревiзiйної служби проводять позапла�
нову виїзну ревiзiю за наявностi хоча б однiєї з таких обставин:
пiдконтрольною установою (тобто пiдконтрольним суб’єктом)
подано у встановленому порядку скаргу про порушення законо�
давства посадовими особами органу державної контрольно�ре�
вiзiйної служби пiд час проведення планової чи позапланової
виїзної ревiзiї, в якiй мiститься вимога про повне або частко�
ве скасування результатiв вiдповiдної ревiзiї; у разi виникнення
потреби у перевiрцi вiдомостей, отриманих вiд особи, яка мала
правовi вiдносини з пiдконтрольною установою (тобто пiдконт�
рольним суб’єктом), якщо пiдконтрольна установа (тобто пiд�
контрольний суб’єкт) не надасть пояснення та їх документальнi
пiдтвердження на обов’язковий письмовий запит органу держав�
ної контрольно�ревiзiйної служби протягом десяти робочих днiв
з дня отримання запиту; проводиться реорганiзацiя (лiквiдацiя)
пiдконтрольної установи (тобто пiдконтрольного суб’єкта); у ра�
зi надходження доручення щодо проведення ревiзiй у пiдконт�
рольних установах (тобто пiдконтрольних суб’єктах) вiд Кабi�
нету Мiнiстрiв України, органiв прокуратури, державної подат�
кової служби, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби
безпеки України, в якому мiстяться факти, що свiдчать про по�
рушення пiдконтрольними установами (тобто пiдконтрольними
суб’єктами) законiв України, перевiрку додержання яких вiдне�

168 Роздiл 2



сено законом до компетенцiї органiв державної контрольно�ревi�
зiйної служби; у разi, коли вищестоящий орган державної конт�
рольно�ревiзiйної служби в порядку контролю за достовiрнiстю
висновкiв нижчестоящого органу державної контрольно�ре�
вiзiйної служби здiйснив перевiрку актiв ревiзiї, складених
нижчестоящим органом державної контрольно�ревiзiйної слу�
жби, та виявив їх невiдповiднiсть вимогам законiв. Позаплано�
ва виїзна ревiзiя в цьому випадку може iнiцiюватися вищесто�
ящим органом державної контрольно�ревiзiйної служби лише
у тому разi, коли стосовно посадових або службових осiб ниж�
честоящого органу державної контрольно�ревiзiйної служби,
якi проводили планову або позапланову виїзну ревiзiю зазначе�
ної пiдконтрольної установи (тобто пiдконтрольного суб’єкта),
розпочато службове розслiдування або порушено кримiнальну
справу.

Позапланова виїзна ревiзiя може здiйснюватися лише за на�
явностi пiдстав для її проведення на пiдставi рiшення суду. Поза�
планова ревiзiя пiдконтрольної установи (тобто пiдконтрольно�
го суб’єкта) не може проводитися частiше одного разу на квар�
тал. Позаплановi виїзнi ревiзiї суб’єктiв господарської дiяльностi
незалежно вiд форми власностi, якi не вiднесенi Законом «Про
державну контрольно�ревiзiйну службу в Українi» до пiдконт�
рольних установ (тобто пiдконтрольних суб’єктiв), проводять�
ся органами державної контрольно�ревiзiйної служби за рiшен�
ням суду, винесеним на пiдставi подання прокурора або слiдчо�
го для забезпечення розслiдування кримiнальної справи. Орган
державної контрольно�ревiзiйної служби, прокурор або слiд�
чий, який iнiцiює проведення позапланової виїзної ревiзiї, по�
дає до суду письмове обґрунтування пiдстав такої ревiзiї та да�
ти її початку i закiнчення, необхiднi документи, якi свiдчать про
виникнення пiдстав для проведення такої ревiзiї, а також на ви�
могу суду — iншi вiдомостi. Тривалiсть позапланової виїзної
ревiзiї не повинна перевищувати 15 робочих днiв. Подовження
термiнiв проведення позапланової виїзної ревiзiї можливе лише
за рiшенням суду на термiн, що не перевищує 5 робочих днiв.
Обмеження у пiдставах проведення ревiзiй, визначенi зазначеним
Законом, не поширюються на ревiзiї, що проводяться на звер�
нення пiдконтрольної установи (тобто пiдконтрольного суб’єк�
та), або ревiзiї, що проводяться пiсля порушення кримiнальної
справи проти посадових осiб пiдконтрольних установ (тобто пiд�
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контрольних суб’єктiв), що ревiзуються, вiдповiдно до кримi�
нально�процесуального законодавства.

Рахункова палата проводить позаплановi контрольнi заходи
(ревiзiї) за рiшеннями колегiї Рахункової палати на пiдставi по�
станов або протокольних доручень Верховної Ради України,
звернень комiтетiв Верховної Ради України та запитiв народних
депутатiв України, по яких Верховна Рада приймає рiшення.

Наступним методом фiнансового контролю є перевiрка. По�
няття перевiрки, якi даються вченими, мають як значнi, так i не�
значнi вiдмiнностi. До незначних вiдмiнностей можна вiднести
тi, що iстотно не впливають на здiйснення i призначення самої
перевiрки. Деякi вченi вказують, що перевiрка стосується основ�
них питань фiнансової дiяльностi1, або здiйснюється з окремих
питань2.

Представники росiйської науки фiнансового права вiдзна�
чають, що перевiрка проводиться на мiсцi3, українськi вченi цьо�
го не вiдзначають4.

М. В. Карасьова вважає, що перевiрка передбачає дослiджен�
ня окремих питань фiнансової дiяльностi тих чи iнших суб’єк�
тiв на основi документiв, отримання пояснень вiд зобов’язаних
осiб, а також огляд примiщень й iнших об’єктiв5. Це визначен�
ня, на наш погляд, потребує уточнення. Не доцiльно зводити
перевiрку до обстеження, оскiльки перевiрка — це система конт�
рольних дiй по вивченню окремих дiлянок фiнансово�господар�
ської чи адмiнiстративно�розпорядчої дiяльностi вiдповiдного
пiдконтрольного суб’єкта. Л. К. Воронова, описуючи методи
фiнансового контролю, визначає перевiрку як спосiб контро�
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лю за дотриманням суб’єктами фiнансового законодавства та
фiнансової дисциплiни, що проводиться багатьма органами дер�
жави1.

Враховуючи викладене, перевiрку можна визначити як ме�
тод фiнансового контролю, тобто систему контрольних дiй що�
до вивчення окремих дiлянок фiнансово�господарської чи адмi�
нiстративно�розпорядчої дiяльностi вiдповiдного пiдконтроль�
ного суб’єкта.

Вiдповiдно до чинного законодавства такий метод фiнансо�
вого контролю, як перевiрка, у своїй дiяльностi використову�
ють рiзнi органи, що здiйснюють фiнансовий контроль у межах
своєї компетенцiї. До таких органiв належать Рахункова палата,
органи державної контрольно�ревiзiйної служби, органи держав�
ної податкової служби та iн.

Бiльшiсть учених не розрiзняють види перевiрок. Але окремі
науковцi класифiкують перевiрки за характером впливу на об’єкт
i предмет перевiрки, видiляючи наступнi її форми: превентивнi
(запобiжнi) — контрольнi перевiрки як профiлактичний засiб,
спрямований на прогнозування проблем та недопущення їх у
майбутньому, здiйснюються на стадiях попереднього контролю
фiнансово�господарської дiяльностi пiдприємств (власник пе�
ревiряє реальнiсть фiнансових планiв i збалансованiсть рiзних
видiв ресурсiв згiдно з технiчно�обґрунтованими нормами, де
кожна зафiксована фiнансова операцiя пiдлягає повторнiй пре�
вентивнiй перевiрцi, її здiйснює головний бухгалтер або особа
уповноважена ним); усуваючi — перевiрки нацiленi на лiквiда�
цiю iснуючих перебоїв у системi управлiння; регулюючi — при�
значенi для пiдтримки встановленої схеми взаємодiї суб’єктiв
господарювання; стимулюючi — виконують функцiю двигуна,
коли ставиться за мету покращити роботу усiєї взаємопов’яза�
ної системи або окремої органiзацiї навiть за вiдсутностi явних
вiдхилень та конкретних проблем. Крiм цього, видiляють по�
точну перевiрку — засiб оперативного систематичного контро�
лю конкретних операцiй господарської дiяльностi пiдприємств
та лiчильну перевiрку звiтностi — форма фiнансового контролю,
яка є сукупнiстю спецiальних прийомiв контролю, достовiрнос�
тi фiнансової звiтностi та здiйснюється фiнансовими органами,
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що контролюють розрахунки пiдприємств з бюджетом щодо пла�
тежiв iз прибуткiв (доходiв)1.

I. П. Устинова видiляє поточну та тематичну перевiрки, ствер�
джуючи, що «поточна контрольна перевiрка є способом опера�
тивного контролю конкретних операцiй господарської дiяльнос�
тi, не потребуючи застосування складних методик», а «тематич�
на контрольна перевiрка — це засiб поточного господарського
контролю виконання суб’єктами господарювання господарських
i фiнансових операцiй»2. З такими визначеннями даних видiв
перевiрки важко погодитися. М. В. Карасьова зазначає, що iз
сучасного законодавства випливає, що перевiрки подiляються
на тематичнi — це вивчення окремих сторiн фiнансово�госпо�
дарської дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта, рiзновидом якої
є податкова перевiрка, i документальнi — це вивчення фiнансо�
во�господарської дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта лише на
пiдставi документiв: балансiв, рахункiв, звiтiв тощо3. Про тема�
тичну перевiрку йдеться у Законi України «Про Рахункову па�
лату», згiдно з п. 7 ст. 7 якої одним iз повноважень Рахункової
палати є проведення тематичних перевiрок за окремими роздi�
лами i статтями Державного бюджету України, у тому числi бю�
джетiв загальнодержавних цiльових фондiв.

Тематична перевiрка — це вивчення i аналiз окремих сторiн
чи напрямiв фiнансово�господарської дiяльностi пiдконтрольно�
го суб’єкта. Рiзновидом тематичної перевiрки є податкова пере�
вiрка (перевiрка своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахуван�
ня та сплати податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв). Можна
видiлити i комплексну перевiрку — проводиться з метою одно�
часного вивчення певної сукупностi взаємопов’язаних мiж со�
бою питань. Документальна перевiрка — це вивчення фiнансо�
во�господарської дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта лише на
пiдставi фiнансових та iнших документiв (балансiв, рахункiв, звi�
тiв тощо).

172 Роздiл 2

1 Базась М. Ф. Методика та органiзацiя фiнансового контролю: Пiдруч�
ник для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. — С. 31—32.

2 Устинова I. П. Правовий статус органiв фiнансового контролю в систе�
мi органiв державної виконавчої влади в Українi: Дис. … канд. юрид. наук:
12.00.07 / Київський нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка. — К., 1997. —
С. 86.

3 Карасева М. В. Финансовое право: Общая часть: Учебник. — М.:
ЮРИСТЪ, 1999. — С. 177.



Крiм зазначених видiв перевiрок, необхiдно видiлити плано�
вi та позаплановi. В основу критерiю подiлу у даному випадку
покладено спосiб призначення (планування) перевiрки. Якщо у
планах суб’єктiв фiнансового контролю передбачено проведен�
ня перевiрок, то така перевiрка матиме назву планової, якщо пе�
ревiрка не передбачена планами їх роботи, але є пiдстави для її
проведення, що вказанi у чинному законодавствi, то перевiрка
називатиметься позаплановою.

Залежно вiд мiсця проведення перевiрки можуть бути виїз�
ними — проводяться за мiсцем розташування пiдконтрольного
суб’єкта, та невиїзними — проводяться за мiсцем знаходження
контролюючого суб’єкта на пiдставi поданих документiв. Iнодi
невиїзну перевiрку називають камеральною. Про таку перевiр�
ку йдеться у Порядку оформлення результатiв документальних
перевiрок щодо дотримання податкового та валютного законо�
давства суб’єктами пiдприємницької дiяльностi — фiзичними осо�
бами (затверджено наказом ДПА України № 326 вiд 11.06.2004),
в якому зазначено, що камеральна перевiрка — це перевiрка, яка
проводиться податковим органом виключно на пiдставi даних,
зазначених у податкових декларацiях, без проведення будь�яких
iнших видiв перевiрок платника податкiв. У Методичних реко�
мендацiях з проведення органами державної контрольно�ревi�
зiйної служби аудиту фiнансової та господарської дiяльностi
бюджетних установ (затвердженi наказом Головного контроль�
но�ревiзiйного управлiння України № 451 вiд 19.12.2005) ка�
меральна перевiрка визначається як аудиторська процедура, що
здiйснюється без виходу в бюджетну установу з метою виявлен�
ня та попереднього аналiзу вiдхилень мiж плановими та фактич�
ними показниками фiнансової звiтностi, неузгодженостi мiж по�
казниками, наведеними у рiзних формах звiтностi. Її основними
завданнями щодо фiнансової звiтностi є: виявлення шляхом су�
цiльної перевiрки фiнансової звiтностi фактiв неузгодженостi
мiж показниками, наведеними у рiзних формах звiтностi або в
тих самих формах звiтностi за рiзнi перiоди бюджетного року;
аналiз виявлених вiдхилень у звiтностi та встановлення можли�
вих причин їх утворення; звернення уваги вiдповiдальних поса�
дових осiб бюджетної установи на цi порушення i вiдхилення з
метою оперативного усунення недолiкiв i порушень та забезпе�
чення достовiрностi фiнансової звiтностi; визначення питань для
обстеження пiд час виходу в бюджетну установу.
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До видiв перевiрок вiдноситься зустрiчна перевiрка, що по�
лягає у зiставленнi певних документiв, якi знаходяться у рiзних
пiдконтрольних суб’єктiв чи їх структурних пiдроздiлiв, але по�
в’язанi мiж собою, з метою з’ясування точностi, правильностi та
повноти вiдображення у них всiх операцiй, що здiйснювалися
цими суб’єктами та виявлення зловживань i можливих пору�
шень фiнансової i бухгалтерської дисциплiни. У науковiй лiте�
ратурi зустрiчну перевiрку ототожнюють iз зустрiчною звiркою.
У деяких нормативно�правових актах також не розрiзняються
цi поняття. Так, у Методичних рекомендацiях з проведення ор�
ганами державної контрольно�ревiзiйної служби аудиту фiнан�
сової та господарської дiяльностi бюджетних установ (затвер�
дженi наказом ГоловКРУ № 451 вiд 19.12.2005) зазначається, що
для з’ясування законностi фiнансово�господарських операцiй,
достовiрностi вiдображення в бухгалтерському облiку та фiнан�
совiй звiтностi бюджетної установи даних про стан взаємороз�
рахункiв з iншими суб’єктами господарювання (пов’язаними осо�
бами) державний аудитор iнiцiює направлення їм вiдповiдних
запитiв та у передбачених законодавством випадках проводить
у них зустрiчнi перевiрки (звiрки). З такою позицiєю важко по�
годитися, бо зустрiчна звiрка — це зiставлення фiнансових, бух�
галтерських та iнших документiв, що взаємопов’язанi мiж собою
та знаходяться у пiдконтрольного суб’єкта та у його структурних
пiдроздiлах, iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, що
мали з ним правовi вiдносини.

Нацiональний банк України проводить перевiрки, якi у за�
конодавствi називаються iнспекцiйними та вважаються формою
банкiвського нагляду.

Рiзновидом перевiрки є перевiрка в порядку контролю, її ме�
тою є сприяння виконанню пропозицiй органiв, що здiйсню�
вали фiнансовий контроль, стимулювання усунення виявлених
недолiкiв, пiдвищення дiєвостi звiтiв про результати перевiрок
тощо. Пiд час проведення такої перевiрки увага зосереджується
на усуненнi пiдконтрольним суб’єктом виявлених ранiше недо�
лiкiв. Перевiрка в порядку контролю може проводитися в таких
формах: отримання поточної iнформацiї про хiд виконання пiд�
контрольними суб’єктами рекомендацiй, направлених їм за ре�
зультатами перевiрки; проведення спецiальної перевiрки резуль�
татiв виконання рекомендацiй, яка здiйснюється на основi отри�
маних вiд пiдконтрольного суб’єкта вiдповiдних документiв, а
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також шляхом перевiрки окремих рекомендацiй безпосередньо
на пiдконтрольному суб’єктi.

Важливе значення мають повторнi перевiрки. У законодав�
ствi не iснує однозначного визначення такої перевiрки. У Стан�
дартi Рахункової палати «Порядок пiдготовки i проведення пе�
ревiрок та оформлення їх результатiв» про неї йдеться як про
форму перевiрки в порядку контролю. В нормативно�правових
актах, що врегульовують органiзацiю проведення контрольних
дiй органами державної податкової служби, вiдзначається, що у
випадку коли стосовно посадових або службових осiб контро�
люючого органу, якi проводили планову або позапланову пере�
вiрку суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, розпочато службове
розслiдування або порушено кримiнальну справу може проводи�
тися повторна перевiрка. Рiшення про її призначення має право
прийняти вищестоящий контролюючий орган, Державна подат�
кова адмiнiстрацiя України (таке рiшення оформляється нака�
зом за пiдписом Голови ДПА України). Отже, повторну перевiр�
ку можна визначити як вид перевiрки, що проводиться контро�
люючим суб’єктом у визначених законодавством випадках.

Перевiрка, як правило, має тематичний характер, викорис�
товується рiзними державними органами чи їх структурними пiд�
роздiлами, що здiйснюють фiнансовий контроль, у межах на�
даної компетенцiї. Так, Рахункова палата здiйснює: камеральну
перевiрку — проводиться Рахунковою палатою на пiдставi звiт�
ностi та iнших документiв без виходу на пiдконтрольний суб’єкт;
виїзну перевiрку — проводиться за мiсцезнаходженням пiдкон�
трольного суб’єкта; комплекснi або тематичнi (залежно вiд по�
ставлених перед перевiркою завдань); плановi (здiйснюються на
пiдставi рiчних та поточних планiв роботи Рахункової палати
та її колегiї, рiчних i поточних планiв роботи департаментiв та
iнших структурних пiдроздiлiв, якi мають на це право) та поза�
плановi (включаються до плану роботи та проводяться за рiшен�
ням колегiї Рахункової палати у випадках передбачених Зако�
ном України «Про Рахункову палату»).

Державний фiнансовий контроль реалiзується державною
контрольно�ревiзiйною службою через проведення перевiрки
державних закупiвель, яка полягає у документальному та фак�
тичному аналiзi дотримання пiдконтрольними установами зако�
нодавства про державнi закупiвлi, та проводиться на всiх стадiях
державних закупiвель. Окремі функції державної контрольно�
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ревізійної служби щодо проведення перевiрок державних заку�
пiвель визначені у постанові Кабінету Міністрів України «Про
здійснення закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кош�
ти» (№ 274 вiд 28.03.2008 р.).

Перевiрки фiнансово�господарської дiяльностi центральних
та мiсцевих органiв виконавчої влади, а також суб’єктiв госпо�
дарювання державного сектору економiки проводять i органи
виконавчої влади. Так, процедуру проведення за рiшенням Ка�
бiнету Мiнiстрiв України, дорученням Прем’єр�мiнiстра Украї�
ни перевiрки робочими групами центральних органiв виконав�
чої влади та їх територiальних органiв фiнансово�господарської
дiяльностi центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, а
також суб’єктiв господарювання державного сектору економiки
визначає Порядок проведення перевiрки робочими групами цент�
ральних органiв виконавчої влади (затверджений постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України № 886 вiд 30.06.2006). У Положеннi
прямо не вказується на вид таких перевiрок, але iз його змiсту
зрозумiло, що вони проводяться безпосередньо на пiдконтроль�
ному суб’єктi, отже є виїзними.

У чинному законодавствi, яке визначає органiзацiю i прове�
дення перевiрок контролюючими суб’єктами, в основному, при
визначеннi перевiрок поєднується декiлька критерiїв. Так, видом
перевiрки є документальна невиїзна перевiрка — здiйснюється
контролюючими суб’єктами за їх мiсцем знаходження та пiдставi
поданих пiдконтрольним суб’єктом документiв. Такi перевiрки,
наприклад, проводять органи державної податкової служби без
виїзду на пiдконтрольний суб’єкт на пiдставi поданих пiдконт�
рольним суб’єктом документiв. Документальнi невиїзнi перевiр�
ки можуть бути плановими та позаплановими.

Мають мiсце i плановi та позаплановi виїзнi перевiрки. На�
приклад, згiдно з Указом Президента України «Про деякi захо�
ди з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi» контролюючi
суб’єкти, пiд якими розумiються органи виконавчої влади, упов�
новаженi вiд iменi держави здiйснювати перевiрку фiнансово�
господарської дiяльностi суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi,
проводять плановi та позаплановi виїзнi перевiрки. Право про�
водити такi перевiрки мають: органи державної податкової служ�
би — стосовно сплати податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв)
до бюджетiв та державних цiльових фондiв, неподаткових пла�
тежiв; митнi органи — стосовно сплати ввiзного мита, акцизно�
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го збору та податку на додану вартiсть, якi справляються у разi
ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України в
момент перетинання митного кордону; органи державного каз�
начейства, державної контрольно�ревiзiйної та податкової служб
в межах їх компетенцiї — стосовно бюджетних позик, позик
та кредитiв, гарантованих коштами бюджетiв, цiльового вико�
ристання дотацiй та субсидiй, iнших бюджетних асигнувань,
коштiв позабюджетних фондiв, а також належного виконання
державних контрактiв, проавансованих за рахунок бюджетних
коштiв.

Планова виїзна перевiрка — вид перевiрки, що проводиться
органами, якi надiленi контрольними повноваженнями вiдповiд�
но до планiв їх роботи за мiсцем знаходження пiдконтрольного
суб’єкта чи за мiсцем розташування його майна, стосовно якого
вона проводиться.

Плановою виїзною перевiркою вважається перевiрка розпо�
рядника державних коштiв, яка передбачена в планi роботи Ан�
тимонопольного комiтету України та його територiальних вiд�
дiлень i проводиться за мiсцезнаходженням розпорядникiв дер�
жавних коштiв. Вiдповiдно до Закону України «Про державну
податкову службу в Українi» органи державної податкової служ�
би проводять плановi виїзнi перевiрки стосовно платника подат�
кiв щодо своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та
сплати ним податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), яка пе�
редбачена у планi роботи органу державної податкової служби
i проводиться за мiсцезнаходженням такого платника податкiв
чи за мiсцем розташування об’єкта права власностi, стосовно яко�
го проводиться така планова виїзна перевiрка. Планова виїзна
перевiрка проводиться за сукупними показниками фiнансово�
господарської дiяльностi платника податкiв за письмовим рi�
шенням керiвника вiдповiдного органу державної податкової
служби не частiше одного разу на календарний рiк. Проведення
планових виїзних перевiрок здiйснюється органами державної
податкової служби одночасно з iншими органами виконавчої
влади, уповноваженими здiйснювати контроль за нарахуванням
та сплатою податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв).

Порядок координацiї проведення планових виїзних перевi�
рок органами виконавчої влади, уповноваженими здiйснювати
контроль за нарахуванням та сплатою податкiв та зборiв (обо�
в’язкових платежiв), визначається Кабiнетом Мiнiстрiв Украї�
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ни. Тривалiсть планової виїзної перевiрки не повинна переви�
щувати 20 робочих днiв, а щодо суб’єктiв малого пiдприємниц�
тва — 10 робочих днiв. Подовження термiнiв проведення планової
виїзної перевiрки можливе на термiн не бiльш як 10 робочих
днiв, а стосовно суб’єктiв малого пiдприємництва — 5 робочих
днiв. Працiвникам податкової мiлiцiї забороняється брати участь
у проведеннi планових виїзних перевiрок платникiв податкiв,
що проводяться органами державної податкової служби, якщо
такi перевiрки не пов’язанi з веденням оперативно�розшукових
справ або розслiдуванням кримiнальних справ, порушених сто�
совно таких платникiв податкiв (посадових осiб платникiв по�
даткiв), що знаходяться в їх провадженнi.

Позапланова виїзна перевiрка — це вид перевiрки, що про�
водиться за мiсцем знаходження пiдконтрольного суб’єкта чи
його майна, контролюючими суб’єктами, якщо її проведення не
передбачено у планi їх роботи. З метою забезпечення захисту
прав пiдконтрольних суб’єктiв у чинному законодавствi визна�
чаються випадки, за яких можливе проведення такої перевiрки.
Указ Президента України «Про деякi заходи з дерегулювання
пiдприємницької дiяльностi» визначає обставини, за наявностi
яких проводиться позапланова виїзна перевiрка: за наслiдками
зустрiчних перевiрок виявлено факти, якi свiдчать про пору�
шення суб’єктом пiдприємницької дiяльностi норм законодав�
ства; суб’єктом пiдприємницької дiяльностi не подано в установ�
лений строк документи обов’язкової звiтностi; виявлено недо�
стовiрнiсть даних, заявлених у документах обов’язкової звiтностi;
суб’єкт пiдприємницької дiяльностi подав у встановленому по�
рядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами
контролюючого органу пiд час проведення планової чи поза�
планової виїзної перевiрки; у разi виникнення потреби у перевiр�
цi вiдомостей, отриманих вiд особи, яка мала правовi вiдносини
з суб’єктом пiдприємницької дiяльностi, якщо суб’єкт пiдприєм�
ницької дiяльностi не надасть пояснення та їх документальнi
пiдтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюю�
чого органу протягом трьох робочих днiв вiд дня отримання за�
питу; проводиться реорганiзацiя (лiквiдацiя) пiдприємства (про�
водиться лише органами державної податкової служби та орга�
нами контрольно�ревiзiйної служби в межах їх повноважень).

Позаплановi перевiрки дотримання суб’єктами пiдприєм�
ницької дiяльностi пожежної безпеки не провадяться, якщо су�
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б’єкт пiдприємницької дiяльностi уклав договiр страхування ци�
вiльної вiдповiдальностi перед третiми особами щодо вiдшкоду�
вання наслiдкiв можливої шкоди. У такому разi шкода, завдана
третiм особам у зв’язку з порушенням суб’єктом пiдприємниць�
кої дiяльностi вимог пожежної безпеки, компенсується в повно�
му обсязi страховою компанiєю. Позапланову перевiрку дiяль�
ностi суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi здiйснюють державнi
органи у справах захисту прав споживачiв лише виключно на
пiдставi отриманих вiд споживачiв скарг про порушення таки�
ми суб’єктами вимог законодавства про захист прав споживачiв.
Обмеження у строках та у зазначених пiдставах проведення пе�
ревiрок суб’єкта пiдприємницької дiяльностi не поширюються
на перевiрки, що проводяться на особисте прохання суб’єкта пiд�
приємницької дiяльностi, або перевiрки, що проводяться вiдпо�
вiдно до кримiнально�процесуального законодавства, а також на
перевiрки суб’єктiв господарської дiяльностi, якi мають забор�
гованiсть iз заробiтної плати працiвникам. Позапланова виїзна
перевiрка може здiйснюватись i на пiдставi рiшення Кабiнету
Мiнiстрiв України.

Позаплановими перевiрками вважаються також перевiрки в
межах повноважень податкових органiв, визначених законами
України «Про застосування реєстраторiв розрахункових опе�
рацiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг» (вiд
06.07.1995 р. iз наступними змiнами), «Про державне регулюван�
ня виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодово�
го, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв» (вiд 19.12.1995 р.
iз наступними змiнами), а в iнших випадках — за рiшенням су�
ду. Позапланова виїзна перевiрка може здiйснюватися лише на
пiдставi рiшення суду. Орган державної податкової служби, який
iнiцiює проведення позапланової виїзної перевiрки, подає до су�
ду письмове обґрунтування пiдстав такої перевiрки та дати її
початку i закiнчення, склад осiб, якi будуть проводити таку пе�
ревiрку, необхiднi документи, якi вiдповiдно до чинного зако�
нодавства свiдчать про виникнення пiдстав для проведення та�
кої перевiрки, iнформацiю про вид та кiлькiсть перевiрок, про�
ведених органами державної податкової служби щодо суб’єкта
господарської дiяльностi та наслiдки таких перевiрок за поперед�
нi три роки, а також на вимогу суду — iншi вiдомостi.

У розглядi питання про надання дозволу на проведення по�
запланової виїзної перевiрки мають право брати участь пред�
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ставники суб’єкта господарської дiяльностi. Повiдомлення про
мiсце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на
проведення позапланової виїзної перевiрки направляється не
пiзнiше нiж за три робочi днi до дати такого розгляду. Трива�
лiсть позапланової виїзної перевiрки не повинна перевищува�
ти 10 робочих днiв, а щодо суб’єктiв малого пiдприємництва —
5 робочих днiв. Подовження термiнiв проведення позапланової
виїзної перевiрки можливе на термiн не бiльш як 5 робочих днiв,
а стосовно суб’єктiв малого пiдприємництва — 2 робочi днi. Об�
меження у пiдставах проведення перевiрок платникiв податкiв,
визначенi цим Законом, не поширюються на перевiрки, що про�
водяться на звернення такого платника податкiв, або перевiрки,
що проводяться пiсля порушення кримiнальної справи проти
платника податкiв (посадових осiб платника податкiв), що пе�
ревiряється, вiдповiдно до кримiнально�процесуального законо�
давства.

Наступним методом фiнансового контролю є монiторинг.
Монiторинг — вiд латинського «monitoring», що означає спосте�
реження — це постiйне ознайомлення з загальним станом пiд�
контрольного суб’єкта чи окремими напрямками його дiяльностi.
Монiторинг передбачає систематичний збiр iнформацiї, яка мо�
же бути використана для покращення процесу управлiння пiд�
контрольним суб’єктом, прийняття рiшення, як iнструмент зво�
ротного зв’язку. Монiторинг як своєрiдну категорiю фiнансово�
го права можна визначити як метод фiнансового контролю, що
передбачає постiйне ознайомлення iз загальним станом фiнан�
сово�господарської дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта, реалi�
зацiєю ним управлiнських рiшень. Основною його метою є ви�
явлення ознак, якi можуть вказувати на наявнiсть фiнансових
чи iнших порушень та звернення на це уваги пiдконтрольного
суб’єкта з метою запобiгання вчиненню порушень у будь�якiй
формi. Це — постiйна процедура, оскiльки її здiйснення не об�
межується в часi, про проведення монiторингу не повiдомляєть�
ся пiдконтрольний суб’єкт, за результатами складається висно�
вок. Монiторинг може мати мiсце на будь�якому етапi дiяльнос�
тi пiдконтрольного суб’єкта i залежно вiд цього формулюються
його мета та завдання.

Якщо монiторинг здiйснюється на першому етапi, напри�
клад пiд час здiйснення фiнансових операцiй, його завдання по�
лягають в ознайомленнi з фiнансовою чи iншою дiяльнiстю пiд�
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контрольного суб’єкта, виявленнi фактiв порушень та пiдготов�
цi узагальненої iнформацiї. Такий монiторинг можна назвати
попереднiм.

У разi здiйснення монiторингу пiсля проведення аудиту, ре�
вiзiї чи iнших контрольних дiй, за результатами яких пiдконт�
рольному суб’єкту даються необхiднi приписи, його метою є
ознайомлення з тим, як виконуються вказiвки контролюючих
суб’єктiв, їх рекомендацiї. Такий монiторинг слугує засобом зво�
ротного зв’язку i називається подальшим, бо пiд час його прове�
дення контролюючий суб’єкт отримує необхiдну iнформацiю
стосовно виконання наданих вказiвок, що допоможе при необ�
хiдностi вжити вiдповiдних заходiв та здiйснити вплив на пiд�
контрольний суб’єкт. В такому монiторингу перш за все зацiкав�
ленi контролюючi суб’єкти, оскiльки вiн сприяє впровадженню
їх рiшень, рекомендацiй.

Пiсля проведення монiторингу до пiдконтрольного суб’єкта
не застосовуються фiнансовi санкцiї та iншi заходи впливу, що
передбаченi чинним законодавством, не пред’являються вимо�
ги, тобто вiн не має фiскального характеру. У своїй дiяльностi
його використовують рiзнi державнi органи. Наприклад, Мiнi�
стерство фiнансiв України проводить монiторинг розроблення
та виконання галузевих методичних рекомендацiй, пiдготовле�
них на базi нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерсько�
го облiку.

У Методичних рекомендацiях з проведення органами дер�
жавної контрольно�ревiзiйної служби аудиту фiнансової та гос�
подарської дiяльностi бюджетних установ (затвердженi нака�
зом ГоловКРУ № 451 вiд 19.12.2005) монiторинг визначено як
аудиторську процедуру, що полягає у безперервному вiдстежен�
нi операцiй на рахунках бюджетної установи, вiдкритих в орга�
нi Державного казначейства України, та показникiв її фiнансо�
вої звiтностi з метою виявлення ознак, якi можуть свiдчити про
можливiсть допущення фiнансових порушень. Монiторинг про�
водиться без виходу в бюджетну установу. Його основними зав�
даннями є: виявлення якомога ранiше ознак, що можуть свiдчи�
ти про вiдхилення вiд встановлених законодавством принципiв
використання бюджетних коштiв, державного i комунального
майна, ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової
звiтностi; звернення уваги вiдповiдальних посадових осiб бю�
джетної установи на цi ознаки з метою запобiгання незаконним
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i неефективним витратам та втратам фiнансових ресурсiв, ко�
ригування управлiнських рiшень за допомогою вiдстеження опе�
рацiй на рахунках, вiдкритих в органах Державного казначей�
ства України, аналiзу перiодичної (мiсячної, квартальної) фi�
нансової звiтностi бюджетної установи. При необхiдностi може
дослiджуватися перiодична статистична звiтнiсть. Результати
монiторингу враховуються при складаннi державним аудито�
ром аудиторського звiту щодо рiвня достовiрностi фiнансової
звiтностi бюджетної установи. У науковiй лiтературi монiторинг
часто ототожнюють iз спостереженням. На наш погляд, це рiзнi
поняття.

Спостереження є самостiйним методом фiнансового конт�
ролю i передбачає загальне ознайомлення з фiнансовою чи гос�
подарською дiяльнiстю пiдконтрольного суб’єкта, органiзацiєю
внутрiшнього контролю, з метою отримання iнформацiї необ�
хiдної для оцiнки його стану. Спостереження вiдноситься до
попереджувальних заходiв контролю, оскiльки за результата�
ми його проведення не застосовуються заходи впливу до пiд�
контрольного суб’єкта. Воно є одним iз елементiв монiторин�
гу, але, на вiдмiну вiд останнього, не має систематичного ха�
рактеру.

Деякi вченi ототожнюють поняття «спостереження» та «об�
стеження»1. Таку позицiю важко пiдтримати, оскiльки це два
рiзнi методи фiнансового контролю. Суб’єктами спостереження
можуть бути як державнi органи, що надiленi повноваження�
ми в сферi фiнансового контролю, так i недержавнi органiзацiї.
Спостереження — цiлеспрямоване вивчення, сприйняття, зумов�
лене поставленими завданнями, збiр даних про пiдконтрольний
суб’єкт, окремi визначенi напрямки його дiяльностi. Наприклад,
спостереження може здiйснюватися за органiзацiєю внутрiш�
нього фiнансового контролю пiдконтрольного суб’єкта, за пiд�
рахунком ним товарно�матерiальних цiнностей, за здiйсненням
розрахункових операцiй, за використанням бюджетних коштiв
тощо.

Автори пiдручника «Фiнансовий контроль: теорiя, ревiзiя,
аудит» (Київ, 2006) М. Т. Бiлуха, М. Г. Дмитренко, Т. В. Мики�
тенко вказують на iснування у фiнансово�господарському конт�
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ролi суцiльних та вибiркових спостережень. Останнi застосову�
ються як один iз видiв несуцiльного дослiдження господарських
операцiй, що ґрунтується на застосуваннi вибiркового методу,
сутнiсть якого полягає у правильному вiдбираннi одиниць спо�
стереження.

Враховуючи зазначене, можна видiлити i такi самi види спо�
стереження у фiнансовому контролi, де суцiльне спостереження
зводитиметься до поширення контрольних процедур даного ме�
тоду на всю фiнансову чи пов’язану з нею господарську дiяль�
нiсть пiдконтрольного суб’єкта, а вибiркове — на окремий її на�
прямок, наприклад на використання бюджетних коштiв, управ�
лiння державним чи комунальним майном тощо.

Обстеження як метод видiляє бiльшiсть вчених. У той же
час важко погодитися з думкою О. Ю. Грачової, яка вважає, що
тематична перевiрка i обстеження — однаковi поняття1. Обсте�
ження, як i перевiрка, охоплює деякi сторони дiяльностi пiд�
приємств, установ, органiзацiй, але, на вiдмiну вiд останньої,
проводиться за бiльш широким колом питань i виявляє стан фi�
нансово�господарської дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта, пер�
спективи його розвитку тощо.

Фактично сутнiсть обстеження у загальному зводиться до
проведення експрес�аналiзу або дiагностики фiнансового i май�
нового стану пiдконтрольного суб’єкта, в результатi чого вияв�
ляються його слабкi сторони. Об’єктами обстеження можуть бу�
ти цiннi папери, грошовi кошти, товари, складське господарство,
примiщення, обладнання тощо. Пiд час його проведення можуть
здiйснюватися певнi вимiри виконаних робiт, витрачання мате�
рiалiв, грошових коштiв тощо. Обстеження є одним iз основних
методiв попереднього контролю, бо саме завдяки йому можли�
во оперативно виявити стан справ щодо певного питання та за�
побiгти порушенню фiнансової дисциплiни i визначити, чи не�
обхiдно проводити перевiрку або ревiзiю. За пiдсумками обсте�
ження складаються довiдки, висновки, надаються пропозицiї.
Обстеження може проводитись iз застосуванням опитування,
спостереження тощо.

У Методичних рекомендацiях з проведення органами дер�
жавної контрольно�ревiзiйної служби аудиту фiнансової та гос�
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подарської дiяльностi бюджетних установ (затвердженi нака�
зом ГоловКРУ № 451 вiд 19.12.2005) обстеження визначено як
аудиторську процедуру, що здiйснюється безпосередньо в бю�
джетнiй установi i полягає у дослiдженнi планових та бухгалтер�
ських (первинних i зведених) документiв, господарських дого�
ворiв, фiнансової та статистичної звiтностi, iнших документiв,
пов’язаних з фiнансово�господарською дiяльнiстю, бухгалтер�
ським облiком та внутрiшньогосподарським фiнансовим конт�
ролем. Обстеження фiнансово�господарських операцiй бюджет�
ної установи протягом мiсяця пiсля дати складання нею фiнан�
сової звiтностi за кожний квартал та для дослiдження рiчної фi�
нансової звiтностi є обов’язковим. Воно здiйснюється з виходом
в бюджетну установу та має наступнi завдання: оцiнка законно�
стi ризикових операцiй, правильностi їх вiдображення в бухгал�
терському облiку та фiнансовiй звiтностi, виявлення фактiв її
недостовiрностi, вiдхилень вiд встановлених законодавством норм
при використаннi коштiв i майна; встановлення причин допу�
щення фiнансових порушень; оцiнка стану внутрiшньогосподар�
ського контролю; пiдготовка рекомендацiй щодо виправлення
недолiкiв, усунення фiнансових порушень та їх наслiдкiв.

У Законi України «Про Рахункову палату» йдеться про те,
що Рахункова палата здiйснює обслiдування, яке, на наш погляд,
є синонiмом обстеження. При проведеннi обстеження Рахунко�
ва палата використовує такий метод документального контро�
лю, як огляд, — форма виявлення та закрiплення фактiв, якi ма�
ють значення для предметiв перевiрки. Огляду пiдлягають до�
кументи, предмети, iнше майно.

Методичнi вказiвки щодо застосування стандартiв внутрiш�
нього аудиту в комерцiйних банках України (затвердженi по�
становою правлiння НБУ № 358 вiд 20.07.1999 р.) визначають
обстеження як процес загального збирання iнформацiї (без її
детальної перевiрки) про напрями дiяльностi вiдповiдного пiд�
роздiлу з метою ознайомлення з його роботою (проведеними
операцiями); виявлення конкретних питань, що потребують особ�
ливої уваги; отримання iнформацiї щодо доцiльностi проведення
додаткової аудиторської перевiрки. На нашу думку, обстеження
передбачає дослiдження вiдповiдних документiв пiдконтроль�
ного суб’єкта, примiщень тощо з метою виявлення як позитив�
них, так i негативних сторiн його фiнансово�господарської дiяль�
ностi та визначення перспектив його розвитку тощо.
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I. А. Андрєєв вказує, що обстеження бувають повними, коли
перевiряється дiяльнiсть пiдприємства, установи, органiзацiї в
цiлому, i тематичними, коли перевiряються лише деякi питання
їх дiяльностi1. З такою думкою можна погодитися, але краще
було б вказати, що дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй
не перевiряється, а обстежується, щоб не зводити змiст обсте�
ження до перевiрки.

Аналiз — метод фiнансового контролю, що передбачає до�
слiдження певних фiнансових питань, вiдповiдних фiнансових
документiв, фiнансово�економiчних показникiв дiяльностi пiд�
контрольного суб’єкта з використанням аналiтичних прийомiв
з метою надання висновкiв, оцiнки результатiв фiнансової дi�
яльностi, ефективностi використання фiнансових ресурсiв, ви�
явлення порушень фiнансової дисциплiни та запобiгання їх вчи�
ненню.

Посилаючись на iснування аналiзу як методу фiнансового
контролю, деякi вченi визначають його як аналiз фiнансово�гос�
подарської дiяльностi2, що передбачає детальне вивчення перiо�
дичної або рiчної фiнансово�бухгалтерської звiтностi для ви�
значення загальної оцiнки результатiв фiнансової дiяльностi,
фiнансового стану i забезпеченостi власним капiталом, а та�
кож ефективностi його використання3. З цим важко погодитися,
оскiльки об’єктами чи предметом аналiзу можуть бути плани,
кошториси, проекти бюджетiв тощо.

Можна зустрiти i поняття «фiнансовий аналiз», який науков�
цi описують як сукупнiсть методичних прийомiв дослiдження фi�
нансових вiдносин суб’єктiв господарювання, зумовлених об’єк�
тивними i суб’єктивними чинниками, вiдображеними у фiнансо�
вому облiку i звiтностi. Основним напрямом фiнансового аналiзу
є дослiдження процесiв формування, розподiлу та використання
фiнансiв пiдприємства. Його завданнями є: оцiнка фiнансового ста�
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ну пiдприємства; аналiз фiнансових результатiв та рентабельностiну пiдприємства; аналiз фiнансових результатiв та рентабельностi
пiдприємства; аналiз грошових потокiв пiдприємства1.

У Порядку проведення органами державної контрольно�ре�
вiзiйної служби державного фiнансового аудиту виконання бю�
джетних програм (затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України № 1017 вiд 10.08.2004) йдеться про аналiз як метод фi�
нансового контролю.

Вiдповiдно до Закону України «Про Рахункову палату» Ра�
хункова палата проводить попереднiй аналiз до розгляду на за�
сiданнях комiтетiв та Верховної Ради України звiтiв Антимоно�
польного комiтету України щодо здiйснення ним державного
контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а
також звiтiв Фонду державного майна України та посадових
осiб, якi обираються, призначаються або затверджуються Вер�
ховною Радою України, щодо ефективного управлiння майном,
що є основним нацiональним багатством, власнiстю українсько�
го народу. Крiм цього дана iнституцiя здiйснює аналiз порушень
i вiдхилень вiд бюджетного процесу.

Видiляються такi класифiкацiї методiв аналiзу, як неформа�
лiзованi (ґрунтуються на описi аналiтичних процедур на логiч�
ному рiвнi — це метод експертної оцiнки, порiвняння тощо) та
формалiзованi (в їх основi знаходяться суворi формалiзованi
аналiтичнi залежностi — це метод процентних чисел, балансо�
вий тощо). Так, аналiз виконання бюджету чи вiдхилень вiд його
показникiв, який, у свою чергу, проводить Рахункова палата, дає
можливiсть виявити резерви виконання дохiдної частини бю�
джету та випадки неефективного витрачання коштiв, а також
пiдготувати пропозицiї про усунення порушень i вдосконален�
ня бюджетного процесу в цiлому; аналiз виконання кошторису
бюджетної установи дозволяє перевiрити її фiнансову та опера�
тивну дiяльнiсть шляхом зiставлення даних облiку та звiтностi
з показниками затверджених кошторисiв.

Щодо вiднесення iнвентаризацiї до методiв фiнансового ко�
нтролю в науковiй лiтературi немає єдиної думки вчених. Однi
вважають, що iнвентаризацiя є самостiйним методом фiнансо�
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вого контролю1, iншi вiдносять її до методичних прийомiв фак�
тичного контролю2. З останнiм твердженням вчених важко по�
годитися, бо якщо вважати iнвентаризацiю прийомом фактич�
ного контролю, то ревiзiю, перевiрку та iншi методи необхiдно
буде вiднести чи до фактичного, чи до документального контро�
лю, а це не зовсiм правильно, бо, наприклад, програма ревiзiї
може мiстити набiр конкретних прийомiв i документального, i
фактичного контролю. На iснування iнвентаризацiї як методу
фiнансового контролю вказується у пiдручнику з фiнансового
права пiд редакцiєю Л. К. Воронової3. Отже, iнвентаризацiя є са�
мостiйним методом фiнансового контролю i має важливе зна�
чення для забезпечення схоронностi власностi, сприяє змiцнен�
ню законностi i запобiганню безгосподарностi.

Iнвентаризацiя — (вiд лат. inventarium — опис майна) — ме�
тод фiнансового контролю, тобто система контрольних дiй, пiд
час яких перевiряється фактична наявнiсть майна, фiнансових
зобов’язань, товарно�матерiальних цiнностей, основних засобiв,
грошових коштiв шляхом облiку, вимiрювання, реєстрацiї, по�
рiвняння отриманих даних тощо. Основною метою її є виявлен�
ня фактичної наявностi i стану пiдконтрольного суб’єкта, вiдхи�
лень вiд запланованих та iнших характеристик, згiдно з якими
вiн може функцiонувати, забезпечення його збереження i рацiо�
нального використання у фiнансово�господарськiй та iншiй дi�
яльностi.

Вченi подiляють iнвентаризацiю на певнi види, покладаючи
в основу класифiкацiї рiзнi критерiї. Так, однi науковцi, залеж�
но вiд повноти охоплення перевiркою цiнностей, зазначають, що
iнвентаризацiя буває повною — це перевiрка всiх засобiв пiд�
приємства i джерел утворення, i вибiркова (часткова) — це пе�
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ревiрка певної частини засобiв або окремих груп i видiв товарiв,
матерiалiв1. Iншi розрiзняють повну (що проводиться у всiх ма�
терiально вiдповiдальних осiб одночасно) i часткову (у окремих
матерiально вiдповiдальних осiб); суцiльну (перевiрцi пiдляга�
ють усi цiнностi, що знаходяться пiд вiдповiдальнiстю матерi�
ально вiдповiдальної особи) та вибiркову (перевiряється лише
частина цiнностей, але обов’язково охоплюються тi товарно�ма�
терiальнi цiнностi, що дорого коштують, дефiцитнi, дорогоцiннi
метали, цiнностi, що мають ринковий збут)2. Вважаємо, що дру�
га класифiкацiя є надуманою. Автором пiдтримується позицiя
перших вчених, якi розрiзняють повну та вибiркову iнвентари�
зацiї. Отже, залежно вiд повноти охоплення iнвентаризацiєю
об’єктiв контролю iснують наступнi її види: повна — це перевiр�
ка всiх засобiв пiдконтрольного суб’єкта i джерел їх утворення, i
вибiркова (часткова) — це перевiрка певної частини засобiв або
окремих груп i видiв товарiв, матерiалiв тощо.

Iнвентаризацiя здiйснюється бухгалтерiєю та iншими пiд�
роздiлами пiдприємств, установ, органiзацiй, вона дозволяє ви�
являти й усувати можливi помилки в облiку i роботi матерiаль�
но вiдповiдальних осiб. Крiм цього, iнвентаризацiю державного
майна можуть проводити державнi органи, а комунального — ор�
гани мiсцевого самоврядування. Залежно вiд суб’єкта, який про�
водить iнвентаризацiю, вона подiляється на: внутрiшню (про�
водиться безпосередньо господарюючим суб’єктом, тобто внут�
рiшньою службою самого пiдприємства, установи, органiзацiї)
та зовнiшню (проводиться державними органами, їх структур�
ними пiдроздiлами у випадках встановлених законодавством).

Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi» (вiд 16.07.199 р. iз наступними змiнами та
доповненнями) для забезпечення достовiрностi даних бухгал�
терського облiку та фiнансової звiтностi передбачено проведен�
ня пiдприємствами (всiма юридичними особами, створеними
вiдповiдно до законодавства України, незалежно вiд їх органi�
зацiйно�правових форм i форми власностi, а також представни�
цтвами iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi) iнвента�
ризацiї активiв i зобов’язань, пiд час якої перевiряється i доку�
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ментально пiдтверджується їх наявнiсть, стан i оцiнка. Об’єкти
i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються влас�
ником (керiвником) пiдприємства, крiм випадкiв, коли її прове�
дення є обов’язковим згiдно з законодавством.

Особливостi проведення iнвентаризацiї основних засобiв, не�
матерiальних активiв, товарно�матерiальних цiнностей, грошо�
вих коштiв i документiв та розрахункiв визначає Iнструкцiя по
iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товар�
но�матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та роз�
рахункiв (затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України
№ 69 вiд 11.08.1994). Основними завданнями iнвентаризацiї є:
виявлення фактичної наявностi основних фондiв, нематерiаль�
них активiв, товарно�матерiальних цiнностей, коштiв, цiнних па�
перiв та iнших грошових документiв, а також обсягiв незавер�
шеного виробництва в натурi; установлення лишку або нестачi
цiнностей i коштiв шляхом зiставлення фактичної наявностi з
даними бухгалтерського облiку; виявлення товарно�матерiальних
цiнностей, якi частково втратили свою первiсну якiсть, застарi�
лих фасонiв i моделей, а також матерiальних цiнностей та нема�
терiальних активiв, що не використовуються; перевiрка дотри�
мання умов та порядку збереження матерiальних та грошових
цiнностей, а також правил утримання та експлуатацiї основних
фондiв; перевiрка реальностi вартостi зарахованих на баланс
основних фондiв, нематерiальних активiв, товарно�матерiальних
цiнностей, цiнних паперiв i фiнансових вкладень, сум грошей у
касах, на розрахунковому, валютному та iнших рахунках в уста�
новах банкiв, грошей у дорозi, дебiторської i кредиторської за�
боргованостi, незавершеного виробництва, витрат майбутнiх пе�
рiодiв, резервiв наступних витрат i платежiв.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю iнвентаризацiї несе керiв�
ник пiдприємства, який повинен створити необхiднi умови для
її проведення у стислi строки, визначити об’єкти, кiлькiсть i стро�
ки проведення iнвентаризацiї, крiм випадкiв, коли проведення
iнвентаризацiї є обов’язковим (при передачi майна державного
пiдприємства в оренду, приватизацiї майна державного пiдпри�
ємства, перетвореннi державного пiдприємства в акцiонерне това�
риство, а також в iнших випадках, передбачених законодавством;
перед складанням рiчної бухгалтерської звiтностi, крiм майна,
цiнностей, коштiв i зобов’язань, iнвентаризацiя яких проводи�
лась не ранiше 1 жовтня звiтного року (iнвентаризацiя будiвель,
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споруд та iнших нерухомих об’єктiв основних фондiв може про�
водитись один раз на три роки, а бiблiотечних фондiв — один
раз на п’ять рокiв); при змiнi матерiально вiдповiдальних осiб
(на день прийому�передачi справ); при встановленнi фактiв кра�
дiжок або зловживань, псування цiнностей (на день встановлен�
ня таких фактiв); за приписом судово�слiдчих органiв; у разi
техногенних аварiй, пожежi чи стихiйного лиха (на день пiсля
закiнчення явищ); при передачi пiдприємств та їх структурних
пiдроздiлiв (на дату передачi) (iнвентаризацiя може не прово�
дитися у разi передачi пiдприємств та їх структурних пiдроздi�
лiв в межах одного органу, до сфери управлiння якого входять
цi пiдприємства); у разi лiквiдацiї пiдприємства). У випадках, ко�
ли проведення iнвентаризацiї є обов’язковим, iнвентаризацiї пiд�
лягають також майно i матерiальнi цiнностi, що не належать пiд�
приємству та облiк яких ведеться на позабалансових рахунках.

Для проведення iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствах,
розпорядчим документом їх керiвника створюються постiйно
дiючi iнвентаризацiйнi комiсiї у складi керiвника структурних
пiдроздiлiв, головного бухгалтера, якi очолюються керiвником
пiдприємства або його заступником. На пiдприємствах, де через
великий обсяг робiт проведення iнвентаризацiї не може бути за�
безпечено однiєю комiсiєю, для безпосереднього проведення iн�
вентаризацiї у мiсцях збереження та виробництва розпорядчим
документом керiвника пiдприємства створюються робочi iнвен�
таризацiйнi комiсiї, що очолюються представником керiвника
пiдприємства, який призначив iнвентаризацiю. При проведен�
нi iнвентаризацiї спецiально створенi комiсiї складають iнвен�
тарний опис — це детальний опис майна тощо пiдприємства з
вказiвкою кiлькостi i якостi предметiв iз зазначенням їх оцiн�
ки. Постiйно дiючi iнвентаризацiйнi комiсiї можуть здiйснювати
контрольнi перевiрки правильностi проведення iнвентаризацiй.
Результати контрольних перевiрок iнвентаризацiй оформляють�
ся актом. Реєстрацiю проведених контрольних перевiрок здiйс�
нює бухгалтерiя у спецiальнiй книзi.

Iнвентаризацiя дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiн�
ня проводиться вiдповiдно до Iнструкцiї Мiнiстерства фiнансiв
України про порядок одержання, витрачання, облiку, зберiган�
ня та транспортування дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного ка�
мiння на пiдприємствах, в об’єднаннях, установах i органiзацiях
(затверджена 29.12.1992 р.).
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Методика проведення iнвентаризацiї об’єктiв державної влас�
ностi (затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
№ 1121 вiд 30.11.2005) визначає механiзм проведення iнвентари�
зацiї державного майна та упорядкування облiку юридичних осiб
з метою формування Єдиного реєстру об’єктiв державної влас�
ностi такими суб’єктами як: Фонд державного майна; органи ви�
конавчої влади та iншi державнi органи, якi здiйснюють управ�
лiння об’єктами державної власностi, а також органи, уповнова�
женi здiйснювати управлiння об’єктами державної власностi, що
забезпечують дiяльнiсть Верховної Ради України, Президента
України та Кабiнету Мiнiстрiв України (далi — органи держав�
ної влади). Iнвентаризацiя державного майна проводиться за
рiшенням вiдповiдного органу державної влади. Такiй iнвента�
ризацiї пiдлягає нерухоме майно державних пiдприємств, їх об’єд�
нань, установ та органiзацiй, у тому числi те, що передано в орен�
ду, концесiю, та державне майно, яке не увiйшло до статутних
фондiв господарських органiзацiй, утворених у процесi прива�
тизацiї та корпоратизацiї (далi — державне майно). Упорядкуван�
ню пiдлягає облiк державних пiдприємств, їх об’єднань, установ
та органiзацiй, iнших господарських органiзацiй, щодо яких здiйс�
нюються корпоративнi права держави, та/або господарських ор�
ганiзацiй, на балансi яких перебуває державне майно (далi — юри�
дичнi особи).

Iнвентаризацiя може бути плановою та позаплановою. Пла�
ново iнвентаризацiя державного майна проводиться один раз на
рiк (станом на 31 грудня). Позапланова iнвентаризацiя здiйсню�
ється у процесi: приватизацiї (корпоратизацiї) державних пiд�
приємств; передачi майна державних пiдприємств та органiза�
цiй в оренду, повернення такого майна пiсля закiнчення строку
дiї договору оренди або його розiрвання; передачi державного
майна у концесiю; повернення у державну власнiсть об’єктiв при�
ватизацiї у разi розiрвання або визнання недiйсними договорiв
купiвлi�продажу; передачi державного майна до сфери управ�
лiння iншого органу державної влади.

Iнвентаризацiя державного майна проводиться з урахуван�
ням особливостей, визначених Положенням про iнвентариза�
цiю майна державних пiдприємств, що приватизуються (корпо�
ратизуються), а також майна державних пiдприємств та органi�
зацiй, яке передається в оренду (повертається пiсля закiнчення
строку дiї договору оренди або його розiрвання), i Положенням
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про iнвентаризацiю вiйськового майна у Збройних Силах, затвер�
дженими вiдповiдно постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
№ 158 вiд 2.03.1993 i № 748 вiд 3.05.2000.

Iнвентаризацiйна комiсiя перевiряє правильнiсть визначен�
ня бухгалтерiєю результатiв iнвентаризацiї i свої висновки та про�
позицiї вiдображає у Протоколi iнвентаризацiйної комiсiї.

Проведення iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних
активiв, матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв,
розрахункiв та iнших статей балансу бюджетних установ мiнi�
стерствами, iншими центральними органами виконавчої влади,
установами i органiзацiями, якi утримуються за рахунок коштiв
бюджетiв усiх рiвнiв (далi — установи), встановлює Iнструкцiя
з iнвентаризацiї матерiальних цiнностей, розрахункiв та iнших
статей балансу бюджетних установ (затверджена наказом Го�
ловного управлiння Державного казначейства України № 90
вiд 30.10.89 iз наступними змiнами та доповненнями). Згiдно з
Iнструкцiєю iнвентаризацiя проводиться з метою забезпечення
достовiрностi даних бухгалтерського облiку шляхом їх зiстав�
лення з фактичною наявнiстю майна. Iнвентаризацiї пiдлягає
все майно установи, незалежно вiд його мiсцезнаходження, i всi
види фiнансових зобов’язань. Iнвентаризацiя майна проводиться
за його мiсцезнаходженням та за матерiально вiдповiдальними
особами. Пiд час iнвентаризацiї в обов’язковому порядку про�
водиться констатацiя наявностi об’єктiв.

Основними завданнями iнвентаризацiї є: виявлення факти�
чної наявностi основних засобiв, матерiальних цiнностей, блан�
кiв суворої звiтностi, грошових коштiв у касах, на реєстрацiй�
них, спецiальних реєстрацiйних, валютних та поточних рахун�
ках; виявлення не використовуваних матерiальних цiнностей;
дотримання умов зберiгання матерiальних цiнностей i грошових
коштiв, а також правил утримання та експлуатацiї матерiальних
цiнностей, перевiрка реальної вартостi облiковуваних на балан�
сi матерiальних цiнностей, сум дебiторської та кредиторської за�
боргованостi, в тому числi — щодо якої термiн позовної давнос�
тi минув, та iнших статей балансу.

Установи зобов’язанi проводити iнвентаризацiю: будiвель,
споруд та iнших нерухомих об’єктiв — не менше одного разу на
три роки; музейних цiнностей — у вiдповiдностi зi строками,
встановленими Мiнiстерством культури України; бiблiотечних
фондiв — один раз на п’ять рокiв; iнших основних засобiв, мало�
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цiнних i швидкозношуваних предметiв (у мiнiстерствах, iнших
центральних органах виконавчої влади, мiсцевих державних адмi�
нiстрацiях, їхнiх управлiннях (вiддiлах), виконавчих органах мiс�
цевих рад — не менше одного разу на два роки; в iнших устано�
вах — не менше одного разу на рiк; iнвентаризацiя основних за�
собiв проводиться не ранiше першого жовтня); iнвентаризацiя
дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння i виробiв з них, а
також дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, що мiс�
тяться у вiдходах i брухтi, здiйснюється два рази на рiк: станом
на перше сiчня i на перше липня за мiсцями їх зберiгання i без�
посередньо на виробництвi; капiтальних робiт iнвентарного ха�
рактеру i капiтальних ремонтiв — не менше одного разу на рiк,
але не ранiше першого грудня; молодняку тварин, тварин на вiд�
годiвлi, птицi, кролiв, хутрових звiрiв i сiмей бджiл — не менше
одного разу на квартал; готових виробiв, сировини та матерiа�
лiв, пального, кормiв, фуражу та iнших матерiалiв — не менше
одного разу на рiк, але не ранiше першого жовтня; продуктiв хар�
чування i спирту — не менше одного разу на квартал; незавер�
шеного виробництва i напiвфабрикатiв власного виробництва у
виробничих (навчальних) майстернях i пiдсобних сiльських та
навчально�дослiдних господарствах, незавершених науково�до�
слiдних робiт, якi виконуються за договорами з пiдприємства�
ми та органiзацiями — не ранiше першого жовтня звiтного ро�
ку i, крiм того, перiодично — у термiни, якi встановлюють вiдпо�
вiдно мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади,
мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи мiсцевих рад;
грошових коштiв, грошових документiв, цiнностей та бланкiв
суворої звiтностi — не менше одного разу на квартал; реєстра�
цiйних, спецiальних реєстрацiйних, валютних та поточних ра�
хункiв — у мiру отримання виписок органiв Державного казна�
чейства України, банкiв; розрахункiв платежiв до бюджету — не
менше одного разу на квартал; розрахункiв установи з вищесто�
ящою органiзацiєю — не менше одного разу на квартал; розра�
хункiв iз дебiторами та кредиторами — не менше двох разiв на
рiк, розрахункiв у порядку планових платежiв i з депонентами —
не менше одного разу на мiсяць.

Кiлькiсть iнвентаризацiй у звiтному роцi, дати їх проведен�
ня й перелiк майна та зобов’язань, що пiдлягають iнвентариза�
цiї пiд час кожної з них, визначаються керiвником установи —
крiм випадкiв, коли проведення iнвентаризацiї є обов’язковим
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(перед складанням рiчної фiнансової звiтностi; при змiнi матерi�
ально вiдповiдальних осiб (на день прийняття�передання справ);
при встановленнi фактiв крадiжок або зловживань, псування
цiнностей (на день установлення таких фактiв); пiсля пожежi або
стихiйного лиха (повенi, землетрусiв та iн.) — термiново пiсля
лiквiдацiї пожежi або стихiйного лиха; у випадку лiквiдацiї уста�
нови; згiдно з розпорядженням судових та слiдчих органiв; при
передачi майна установи в оренду; при передачi пiдприємств,
установ, органiзацiй або їх структурних пiдроздiлiв iз одного
пiдпорядкування в iнше (на встановлену дату передачi).

Iнвентаризацiя може не проводитися у випадках передачi
установ чи їх структурних пiдроздiлiв, а також будiвель та спо�
руд усерединi одного мiнiстерства, iншого центрального орга�
ну виконавчої влади (якщо iнвентаризацiя була ранiше прове�
дена в термiни згiдно з вимогами цiєї Iнструкцiї). Вiдповiдаль�
нiсть за органiзацiю iнвентаризацiї, правильне та своєчасне її
проведення несе керiвник установи. Для проведення iнвента�
ризацiї наказом керiвника установи створюється комiсiя, яку
очолює керiвник установи чи його заступник, встановлюються
термiни її проведення та порядок вiдображення результатiв у
облiку. В установах, у яких унаслiдок великого обсягу робiт
проведення iнвентаризацiї не може бути забезпечене однiєю ко�
мiсiєю, утворюються також мiсцевi комiсiї, очолюванi керiвни�
ками вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, на якi покладаєть�
ся проведення iнвентаризацiї в структурних пiдроздiлах цих
установ.

У певних випадках, передбачених законодавством, держав�
нi органи при проведеннi вiдповiдних контрольних дiй, можуть
вимагати вiд пiдконтрольного суб’єкта проведення iнвентари�
зацiї. Так, у Законi України «Про державну податкову службу
в Українi» вказується, що органи державної податкової служ�
би можуть вимагати вiд керiвникiв пiдприємств, установ i ор�
ганiзацiй, що перевiряються в ходi планових та позапланових
виїзних перевiрок, проведення iнвентаризацiй основних фон�
дiв, товарно�матерiальних цiнностей та коштiв. У разi вiдмови
у проведеннi таких iнвентаризацiй органи державної податко�
вої служби можуть звернутися до суду щодо спонукання до їх
проведення.

Лiцензування — метод фiнансового контролю, який полягає
у перевiрцi певних даних на вiдповiднiсть вимогам, умовам та
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правилам, що встановленi у нормативно�правових актах з ме�
тою надання пiдконтрольному суб’єкту лiцензiї (дозволу, пра�
ва) на здiйснення певного виду дiяльностi протягом визначено�
го строку за умови виконання лiцензiйних умов. Даний метод
фiнансового контролю застосовують лише державнi органи, що
вiдповiдно до законодавства надiленi правом здiйснювати лiцен�
зування. Iнiцiативу проявляє господарюючий суб’єкт, звертаю�
чись до державного органу з вiдповiдними документами для отри�
мання лiцензiї — документа встановленого державного зразка для
заняття певною дiяльнiстю, що пiдлягає лiцензуванню. За резуль�
татами лiцензування видається документ встановленого держав�
ного зразка — лiцензiя, яка є пiдставою для заняття вiдповiдною
дiяльнiстю. Перелiк органiв лiцензування, тобто органiв вико�
навчої влади, або спецiально уповноважених виконавчих орга�
нiв рад для лiцензування певних видiв господарської дiяльностi,
затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1698
вiд 14.11.2000 iз наступними змiнами i доповненнями.

Основнi напрями державної полiтики у сферi лiцензування,
законодавчi основи її реалiзацiї визначає Верховна Рада України.
Реалiзацiю державної полiтики у сферi лiцензування здiйснює
Кабiнет Мiнiстрiв України, спецiально уповноважений орган з
питань лiцензування, а також органи виконавчої влади, визна�
ченi Кабiнетом Мiнiстрiв України, спецiально уповноваженi ви�
конавчi органи рад, уповноваженi провадити лiцензування пев�
них видiв господарської дiяльностi. Види господарської дiяль�
ностi, тобто будь�якої дiяльностi, у тому числi пiдприємницької,
юридичних осiб, а також фiзичних осiб — суб’єктiв пiдприєм�
ницької дiяльностi, яка пов’язана з виробництвом (виготовлен�
ням) продукцiї, торгiвлею, наданням послуг, виконанням робiт,
що пiдлягають лiцензуванню, порядок їх лiцензування, питан�
ня здiйснення державного контролю у сферi лiцензування, вiд�
повiдальностi суб’єктiв господарювання та органiв лiцензуван�
ня за порушення законодавства у сферi лiцензування визначає
Закон України «Про лiцензування певних видiв господарської
дiяльностi» (вiд 01.06.2000 iз наступними змiнами та доповнен�
нями). Дiя даного Закону поширюється на всiх суб’єктiв гос�
подарювання, тобто зареєстрованих в установленому законодав�
ством порядку юридичних осiб незалежно вiд їх органiзацiйно�
правової форми та форми власностi, якi провадять господарську
дiяльнiсть, крiм органiв державної влади та органiв мiсцевого
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самоврядування, а також фiзичних осiб — суб’єктiв пiдприєм�
ницької дiяльностi.

Лiцензування банкiвської дiяльностi, професiйної дiяльнос�
тi на ринку цiнних паперiв, дiяльностi з надання фiнансових по�
слуг, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, лiцензування дiяльностi
в галузi телебачення i радiомовлення, лiцензування у сферi елект�
роенергетики та використання ядерної енергiї, лiцензування у
сферi освiти, лiцензування у сферi iнтелектуальної власностi, ви�
робництва i торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами, у сферi теле�
комунiкацiй здiйснюється згiдно з законами, що регулюють вiд�
носини у цих сферах.

Нагляд — особливий метод фiнансового контролю, що по�
лягає у спостереженнi за дотриманням пiдконтрольним суб’єк�
том встановлених чинними нормативно�правовими актами пра�
вил i нормативiв та проведеннi вiдповiдних контрольних дiй.
Нагляд як метод фiнансового контролю застосовують у своїй
дiяльностi державнi органи та органи мiсцевого самоврядуван�
ня. Питання iснування нагляду як методу фiнансового контро�
лю є дискусiйним у науковiй лiтературi.

Особливим видом нагляду є банкiвський нагляд, специфiч�
ною формою якого є iнспектування, пiд яким розумiється виїз�
на перевiрка (iнспекцiйна перевiрка). Правовi та органiзацiйнi
засади, основнi принципи i порядок здiйснення державного на�
гляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi визначає
Закон України «Про основнi засади державного нагляду (конт�
ролю)у сферi господарської дiяльностi» (05.04.2007). У зазначе�
ному Законi державний нагляд (контроль) визначається як дi�
яльнiсть уповноважених законом центральних органiв вико�
навчої влади, їх територiальних органiв, органiв мiсцевого само�
врядування, iнших органiв (далi — органи державного нагляду
(контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, що�
до виявлення та запобiгання порушенням вимог законодавства
суб’єктами господарювання та забезпечення iнтересiв суспiль�
ства, зокрема належної якостi продукцiї, робiт та послуг, прий�
нятного рiвня небезпеки для населення, навколишнього при�
родного середовища.

Державний нагляд (контроль) може бути виїзним (здiйсню�
ється за мiсцем провадження господарської дiяльностi суб’єкта
господарювання або його вiдокремлених пiдроздiлiв), або неви�
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їзним (проводиться у примiщеннi органу державного нагляду
(контролю) у випадках, передбачених законом). Вiн може бути
комплексним, тобто здiйснюватися кiлькома органами держав�
ного нагляду (контролю), якщо їхнi повноваження на здiйснен�
ня чи участь у комплексних заходах передбаченi законом. Такi
заходи проводяться за спiльним рiшенням керiвникiв вiдповiд�
них органiв державного нагляду (контролю). Державний нагляд
(контроль) здiйснюється планово (якщо його проведення перед�
бачено у планi роботи органу державного нагляду) та позапла�
ново (проводиться за наявностi пiдстав передбачених чинним
законодавством: подання суб’єктом господарювання письмової
заяви до вiдповiдного органу державного нагляду (контролю)
про здiйснення заходу державного нагляду (контролю) за його
бажанням; виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних,
заявлених у документах обов’язкової звiтностi, поданих суб’єк�
том господарювання; перевiрка виконання суб’єктом господарю�
вання приписiв, розпоряджень або iнших розпорядчих докумен�
тiв щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за
результатами проведення планових заходiв органом державно�
го нагляду (контролю); звернення фiзичних та юридичних осiб
про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства.
Позаплановий захiд у цьому разi здiйснюється тiльки за наяв�
ностi згоди центрального органу виконавчої влади на його про�
ведення; неподання у встановлений термiн суб’єктом господа�
рювання документiв обов’язкової звiтностi без поважних причин,
а також письмових пояснень про причини, якi перешкоджали по�
данню таких документiв. Плановий нагляд здiйснюється конт�
ролюючими суб’єктами за економiчними суб’єктами, якi отри�
мали лiцензiю на певний вид фiнансової дiяльностi: страхову,
iнвестицiйну, банкiвську тощо. Вiн передбачає контроль за до�
триманням встановлених правил i нормативiв, порушення яких
призводить до вiдкликання лiцензiї.

Експертиза — метод фiнансового контролю, що передбачає
дослiдження нормативно�правових актiв, iнших документiв, пев�
них питань, явищ з метою надання оцiнки та пiдготовки реко�
мендацiй, вiдповiдного висновку.

У науковiй та навчальнiй лiтературi експертизу iнколи на�
зивають фiнансовою i визначають як дослiдження i оцiнювання
законодавчих та iнших нормативно�правових актiв, фiнансо�
во�економiчних результатiв дiяльностi, пiдготовку обґрунтова�
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них висновкiв i пропозицiй для прийняття рiшень щодо об’єкта
експертного дослiдження1, або фiнансово�економiчною експер�
тизою. Така думка заслуговує на увагу, але фiнансовою доцiльно
називати експертизу у тому випадку, коли її здiйснюють суб’єк�
ти фiнансового контролю i визначати її як дослiдження та оцiнку
проектiв нормативно�правових актiв, iнших документiв, якi сто�
суються фiнансiв, щодо доцiльностi, законностi та обґрунтова�
ностi їх прийняття, результатiв фiнансової дiяльностi, за резуль�
татами якої готується експертний висновок, що мiстить пропо�
зицiї та зауваження. Саме цi органи, безпосередньо здiйснюючи
контрольнi дiї, мають можливiсть прослiдкувати за реалiзацiєю
нормативно�правових актiв, що стосуються публiчних фiнан�
сiв, виявити їх недолiки, що призвели до порушень i в подаль�
шому при здiйсненнi експертизи запобiгти такому негативному
впливу.

Експертиза, як метод фiнансового контролю у Законi Украї�
ни «Про судову експертизу» (вiд 21.04.1994 iз наступними змiна�
ми) називається судовою — це дослiдження експертом на осно�
вi спецiальних знань матерiальних об’єктiв, явищ i процесiв, якi
мiстять iнформацiю про обставини справи, що перебуває у про�
вадженнi органiв дiзнання, попереднього та судового слiдства.
Особа, що проводить експертизу, є судовим експертом. Мiнi�
стерство юстицiї України веде Реєстр атестованих судових екс�
пертiв державних i пiдприємницьких структур i громадян. Су�
довими експертами можуть бути особи, якi мають необхiднi знан�
ня для надання висновку з дослiджуваних питань. Пiдставою
для проведення є передбачений законом процесуальний доку�
мент (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складе�
ний уповноваженою на те особою (органом).

Iнструкцiєю про призначення та проведення судових експер�
тиз та експертних дослiджень (затверджена наказом Мiнiстер�
ства юстицiї України № 53/5, вiд 08.10.98., у редакцiї наказу
№ 144/5 вiд 30.12.2004) визначено основнi види судової експе�
ртизи, однiєю з яких є економiчна експертиза.

Експертиза може бути комiсiйною, для її проведення утво�
рюється комiсiя експертiв, до складу якої входять два чи бiльше
експертiв. Експертиза, для вирiшення питань якої необхiднi знан�
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ня з рiзних галузей знань або рiзних напрямiв у межах однiєї га�
лузi знань, є комплексною. До проведення таких експертиз, у
разi потреби, залучаються фахiвцi установ та служб (пiдроздi�
лiв) iнших центральних органiв виконавчої влади або iншi фа�
хiвцi, що не працюють у державних спецiалiзованих експертних
установах.

Експертиза може бути первинною — коли вона проводиться
вперше щодо даного об’єкта дослiдження, додатковою — призна�
чається у разi наявностi певних обставин, наприклад, коли є iн�
формацiя що об’єкт дослiджено не повнiстю, та повторною —
якщо вiдомо, що результати первинної експертизи не вiдобра�
жають реального стану.

Науково�методичними рекомендацiями з питань пiдготовки
та призначення судових експертиз (затвердженi наказом Мiнi�
стерства юстицiї України № 53/5, вiд 08.10.98, у редакцiї нака�
зу № 144/5 вiд 30.12.2004) визначено особливостi проведення
економiчної експертизи. Так, економiчна експертиза охоплює
дослiдження документiв бухгалтерського, податкового облiку i
звiтностi; дослiдження документiв про економiчну дiяльнiсть
пiдприємств i органiзацiй, дослiдження документiв фiнансово�
кредитних операцiй.

Разом з постановою (ухвалою) про призначення експертизи
експертовi надаються документи бухгалтерського та податково�
го облiку, якi мiстять вiдомостi — вихiднi данi для вирiшення
поставлених питань. Такими документами можуть бути: при�
бутковi та видатковi накладнi, ордери, звiти матерiально вiдпо�
вiдальних осiб, картки складського облiку, касовi книжки, мате�
рiали iнвентаризацiї, акти ревiзiй, табелi, наряди, акти прийман�
ня виконаних робiт, трудовi договори, розрахунковi платiжнi
вiдомостi, виписки банку, платiжнi доручення i вимоги, догово�
ри про матерiальну вiдповiдальнiсть, накопичувальнi (оборотнi)
вiдомостi, журнали�ордери, меморiальнi ордери за балансовими
рахунками, головнi книги, баланси та iншi первиннi та зведе�
нi документи бухгалтерського та податкового облiку i звiтностi.
Якщо ведення бухгалтерського облiку здiйснювалось в елект�
ронно�обчислювальному виглядi, експертовi надаються доку�
менти на машинних носiях (роздрукiвки регiстрiв бухгалтер�
ського облiку), обов’язково завiренi в установленому порядку.
Якщо експертиза призначається для перевiрки висновкiв доку�
ментальної ревiзiї, у постановi (ухвалi) про призначення екс�
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пертизи слiд зазначити, якi саме висновки i з яких причин ви�
кликають сумнiв (суперечать iншим зiбраним у справi доказам,
оспорюються зацiкавленими особами, непереконливо обґрун�
тованi ревiзорами та iн.).

Якщо слiдчий або суд зазнають труднощiв у визначеннi до�
кументiв, якi необхiднi для надання експертного висновку, їм
слiд звернутися за консультацiєю до спецiалiста.

Експертиза може бути основним методом фiнансового конт�
ролю, а також може мати додатковий характер. Наприклад, як�
що при проведеннi перевiрки, ревiзiї тощо для роз’яснення пи�
тань, пов’язаних з контрольними дiями, необхiднi спецiальнi
знання у сферi науки, мистецтва, iнших сферах життєдiяльнос�
тi, то може бути призначена експертиза, яка вважатиметься до�
помiжною.

Залежно вiд виконавцiв експертизи вона може бути держав�
ною i недержавною. Державна експертиза проводиться визна�
ченими державними органами, її висновки є обов’язковими. Не�
державну експертизу здiйснюють недержавнi органiзацiї, юри�
дичнi та фiзичнi особи, якi надiленi правами на її проведення, за
зверненням зацiкавлених осiб. Висновки недержавної експер�
тизи мають рекомендацiйний характер. Державна i недержавна
експертиза може бути попередньою (проводиться до вчинення
фiнансових операцiй), основною (проводиться за результатами
здiйснених фiнансових операцiй для з’ясування їх достовiрностi
тощо), повторною (проводиться у випадку, якщо є сумнiви що�
до достовiрностi фактiв, викладених у висновку основної експер�
тизи, тощо), додатковою (проводиться для з’ясування певних
додаткових обставин, що виникли, для усунення прогалин в екс�
пертизi, що проводилася ранiше, тощо), комiсiйною або комп�
лексною (проводиться декiлькома виконавцями рiзних експер�
тних спецiальностей, сумiжних за предметом, об’єктом або ме�
тодом експертних дiй).

На двадцятому пленарному засiданнi Мiжпарламентської
Асамблеї держав—учасниць СНД (постанова № 20�7 вiд 07.12. 2002)
прийнято Модельний закон про державну експертизу, який ре�
гулює вiдносини, що виникають у зв’язку з призначенням i про�
веденням експертизи проектiв рiшень, якi приймаються дер�
жавними органами, незалежно вiд рiвня рiшення, що готується
i приймається, виду експертизи, технологiї i учасникiв експерт�
них робiт, встановлює завдання i принципи проведення держав�
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ної експертизи, визначає повноваження i вiдповiдальнiсть дер�
жавних органiв, експертних органiзацiй i експертiв. Проведення
окремих видiв державної експертизи (науково�технiчної, медич�
ної, психiатричної, кримiналiстичної i т. п.) регулюється спецi�
альними нормативно�правовими актами, що приймаються дер�
жавами�учасницями СНД. Державна експертиза здiйснюється
уповноваженими органiзацiями (експертними органiзацiями) i
фiзичними особами (експертами) за державним замовленням на
договiрнiй основi i пов’язана з проведенням дослiджень, вивчен�
ням, оцiнкою певного об’єкта (предмета експертизи), а також з
пiдготовкою i оформленням висновкiв, рекомендацiй (експерт�
них висновкiв, якi мають рекомендацiйний характер) з предмета
експертизи. Об’єктами державної експертизи є: проекти i про�
грами, що пiдлягають затвердженню уповноваженими держав�
ними органами; проекти мiжнародних договорiв i угод, що вно�
сяться в установленому порядку для пiдписання i ратифiкацiї
(денонсацiї); проекти законiв i iнших нормативних актiв, що роз�
робляються за завданням посадових осiб, органiв i органiзацiй,
надiлених правом законодавчої iнiцiативи; науково�технiчнi й iн�
вестицiйнi програми i проекти, що розробляються за iнiцiативою
державних органiв; державнi замовлення, якi розмiщаються на
конкурснiй основi; проекти i програми капiтального будiвниц�
тва житлових i нежитлових об’єктiв, що пропонуються для фi�
нансування за рахунок державного бюджету (коштiв державної
бюджетної системи). До об’єктiв експертизи можуть бути вiд�
несенi об’єкти, пов’язанi з запобiганням або лiквiдацiєю наслiд�
кiв екологiчних, техногенних катастроф, стихiйних лих, теро�
ристичних актiв i iнших надзвичайних ситуацiй. Замовниками
державної експертизи можуть бути посадовi особи, державнi
органи, органiзацiї та установи, уповноваженi на прийняття рi�
шень про проведення державної експертизи. Експертиза може
бути iнiцiативною, проводиться за рiшенням зазначених суб’єк�
тiв, якi є зацiкавленими в її проведеннi, та обов’язковою, тодi
вона здiйснюється у випадках, встановлених чинним законодав�
ством, зокрема якщо: встановлення, оцiнка або перевiрка фактiв,
суттєвих для прийняття рiшення державного органу, потребує
особливих дослiджень, якi не можуть бути проведенi без залу�
чення незалежних квалiфiкованих фахiвцiв; висновки експерти�
зи можуть мати визначальне значення для прийняття рiшення
державним органом; експертний висновок не може бути замiне�
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но iншими джерелами iнформацiї. Пiдсумковим документом, що
приймається за результатами експертизи, є висновок державної
експертизи — документ, що готується виконавцем експертизи i
мiстить основнi висновки з предмета та об’єкта державної екс�
пертизи, який може бути позитивним i негативним. Якщо не�
можливо дати висновок, то складається акт. Фiнансування про�
ведення державних експертиз здiйснюється з державного бю�
джету або позабюджетних фондiв.

У Лiмськiй Декларацiї (ст. 12) зазначається, що у разi по�
треби ВОФК може надати у розпорядження парламенту та дер�
жавно�управлiнського апарату свої професiйнi знання та досвiд
у формi експертно�аналiтичних висновкiв, включаючи заува�
ження до проектiв законiв та iнших нормативних актiв фiнан�
сового характеру. Керiвники державних органiв повиннi нести
вiдповiдальнiсть за прийняття чи вiдхилення такого експерт�
ного висновку; крiм того, це додаткове завдання не повинно
впливати на майбутнi висновки ВОФК та загрожувати ефектив�
ностi його контрольної дiяльностi. Експертиза має проводитися
i щодо проектiв нормативних актiв з питань запровадження мак�
симально адаптованих та унiфiкованих правил бухгалтерсько�
го облiку та звiтностi, оскiльки вiдповiдно до зазначеної Декла�
рацiї вони повиннi затверджуватися лише пiсля погодження з
ВОФК.

У Декларацiї про загальнi принципи незалежностi вищих ор�
ганiв фiнансового контролю держав�учасниць СНД (пункт 15)
зазначається, що ВОФК можуть виступати експертами з питань
вдосконалення фiнансового i бюджетного законодавства. При
цьому вони не несуть вiдповiдальностi за прийняття чи вiдхи�
лення парламентом, урядом, iншими державними органами екс�
пертних висновкiв, так само як реалiзацiя цiєї функцiї не повин�
на визначати наперед результати перевiрок, що запланованi ви�
щим органом фiнансового контролю на майбутнє.

Рахункова палата вiдповiдно до чинного законодавства на�
дiлена правом проводити експертизу проектiв Державного бю�
джету України, а також проектiв законiв та iнших нормативних
актiв, мiжнародних договорiв України, загальнодержавних про�
грам та iнших документiв, що стосуються питань державного
бюджету i фiнансiв України.

Вiдповiдно до Бюджетного кодексу України (ст. 27) правом
проведення експертизи надiлений Комiтет Верховної Ради Украї�
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ни з питань бюджету, який забезпечує пiдготовку експертного
висновку щодо впливу вiдповiдного законопроекту, що внесений
на розгляд до Верховної Ради України, на дохiдну та/або видат�
кову частину бюджетiв та виконання закону про Державний бю�
джет України у поточному бюджетному роцi.

Експертизу також проводить Мiнiстерство фiнансiв Украї�
ни. Так, законопроекти, якi згiдно з експертним висновком та вiд�
повiдним рiшенням Комiтету Верховної Ради України з питань
бюджету впливають на доходну чи видаткову частину бюджетiв,
протягом трьох днiв передаються Мiнiстерству фiнансiв Украї�
ни для експертного висновку щодо визначення вартiсної вели�
чини впливу законопроектiв на доходну чи видаткову частину
бюджетiв та для пропозицiй щодо доцiльностi їх прийняття, мож�
ливостi та термiну набрання ними чинностi. Мiнiстерство фiнан�
сiв України у двотижневий термiн готує експертний висновок
та пропозицiї до законопроектiв i передає Комiтету Верховної
Ради України з питань бюджету для пiдготовки висновкiв щодо
доцiльностi їх прийняття Верховною Радою України i термiнiв
набрання ними чинностi. Крiм цього, у Положеннi про Мiнi�
стерство фiнансiв України (затверджено постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України № 1837 вiд 27.12.2006) зазначено, що Мiнi�
стерство фiнансiв України бере участь у проведеннi державної
експертизи проектiв, фiнансування яких здiйснюється за раху�
нок кредитiв, що залучаються державою або пiд державнi гаран�
тiї, проводить експертизу та погоджує кошториси, а також штат�
нi розписи мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої
влади, обласних, Київської та Севастопольської мiських держ�
адмiнiстрацiй.

Особливим методом фiнансового контролю, який за своїм
змiстом подiбний до експертизи є дослiдження, а точнiше екс�
пертне дослiдження, про яке також йдеться у Iнструкцiї про при�
значення та проведення судових експертиз та експертних до�
слiджень (затверджена наказом Мiнiстерства юстицiї України
№ 53/5, вiд 08.10.98., у редакцiї наказу № 144/5 вiд 30.12.2004).
Вiдповiдно до чинного законодавства експертнi дослiдження мо�
жуть виконуватися за дорученням правоохоронних органiв (у то�
му числi для вирiшення питання про порушення адмiнiстративної
чи кримiнальної справи), посадових осiб Державної податкової
адмiнiстрацiї України, Державної митної служби України, Дер�
жавної виконавчої служби, на замовлення адвокатiв, захисникiв
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та осiб, якi самостiйно захищають свої iнтереси, та їх представ�
никiв, нотарiусiв, банкiвських установ, страхових компанiй, а та�
кож iнших юридичних i фiзичних осiб, у випадку необхiдностi
застосування спецiальних знань та використання методiв кри�
мiналiстики i судової експертизи. Результати експертних дослi�
джень викладаються в письмових висновках спецiалiстiв, а та�
кож можуть надаватися у виглядi рецензiй згiдно з чинним за�
конодавством України.

Пiдставою проведення експертного дослiдження є письмо�
ва заява (лист) замовника (юридична або фiзична особа) з обо�
в’язковим зазначенням його реквiзитiв, з перелiком питань, якi
пiдлягають розв’язанню, а також об’єктiв, що надаються. Експер�
тизи та дослiдження проводяться фахiвцями, якi мають вiдпо�
вiдну вищу освiту, освiтньо�квалiфiкацiйний рiвень не нижче
спецiалiста, пройшли вiдповiдну пiдготовку в державних спецiа�
лiзованих установах, атестованi та отримали квалiфiкацiю су�
дового експерта з певної спецiальностi i внесенi до Державного
реєстру атестованих судових експертiв.

Експертиза та дослiдження можуть бути невиїзними (про�
водяться за мiсцем знаходження експертiв) та виїзними (прово�
дяться за мiсцем знаходження об’єктiв дослiдження). Якщо не�
обхiдно провести експертизу (дослiдження) на мiсцi подiї або
огляд об’єкта за його мiсцезнаходженням, орган або особа, яка
призначила експертизу (замовила дослiдження), повинна забез�
печити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єкта, а
також належнi умови його роботи, а в разi потреби — викликати
учасникiв процесу або iнших осiб.

Головними завданнями дослiдження документiв бухгалтер�
ського, податкового облiку i звiтностi є: установлення докумен�
тальної обґрунтованостi розмiру нестачi або надлишкiв товар�
но�матерiальних цiнностей i грошових коштiв, перiоду i мiсця їх
утворення; установлення документальної обґрунтованостi оформ�
лення операцiй з одержання, зберiгання, виготовлення, реалi�
зацiї товарно�матерiальних цiнностей, в тому числi грошових,
основних засобiв, надання послуг; установлення документаль�
ної обґрунтованостi вiдображення в облiку грошових коштiв,
цiнних паперiв; установлення документальної обґрунтованостi
вiдображення в облiку операцiй з нарахування та виплати заро�
бiтної плати, iнших виплат; установлення вiдповiдностi чинно�
му законодавству вiдображення в податковому облiку валового
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доходу та валових витрат за фiнансово�господарськими опера�
цiями, що пiдлягають оподаткуванню податком на прибуток;
установлення вiдповiдностi чинному законодавству вiдображен�
ня в податковому облiку податкових зобов’язань та податково�
го кредиту з податку на додану вартiсть; установлення недолi�
кiв в органiзацiї бухгалтерського облiку контролю, якi сприяли
або могли сприяти завданню матерiальної шкоди або перешко�
джали її своєчасному виявленню.

Головними завданнями дослiдження документiв про еконо�
мiчну дiяльнiсть пiдприємств i органiзацiй є установлення до�
кументальної обґрунтованостi аналiзу показникiв фiнансового
стану (платоспроможностi, фiнансової стiйкостi, прибутковостi
та iн.); документальної обґрунтованостi аналiзу i структури май�
на та джерел його придбання; документальної обґрунтованостi
стану та iнтенсивностi використання оборотних активiв та дже�
рел їх формування; документальної обґрунтованостi аналiзу
джерел власних коштiв та результатiв фiнансово�господарської
дiяльностi; документальної обґрунтованостi аналiзу загальногос�
подарських i спецiальних фондiв; документальної обґрунтованос�
тi аналiзу реальностi розрахункiв з дебiторами i кредиторами;
документальної обґрунтованостi аналiзу економiчної доцiльнос�
тi отримання i використання кредитiв i позик; документальної
обґрунтованостi аналiзу витрат i цiн як чинникiв фiнансової
стабiльностi, беззбитковостi; документальної обґрунтованостi
розрахункiв при приватизацiї та орендi, вiдповiдностi до чин�
них методик оцiнки вартостi майна, що приватизується, i iншi
питання, пов’язанi з приватизацiєю, банкрутством пiдприємств;
документальної обґрунтованостi розрахункiв частки майна при
виходi учасника зi складу засновникiв; документальної обґрун�
тованостi розрахункiв втраченого заробiтку (вiд несвоєчасної
виплати компенсацiї заподiяної шкоди при втратi працездат�
ностi i в iнших випадках); документальної обґрунтованостi цi�
льового витрачання бюджетних коштiв; розрахункiв втраченої
вигоди.

Головними завданнями дослiдження документiв фiнансово�
кредитних операцiй є установлення: документальної обґрунто�
ваностi оформлення банкiвських операцiй з вiдкриття рахункiв,
руху грошових коштiв на рахунках; документальної обґрунтова�
ностi оформлення та вiдображення в облiку операцiй з видачi,
використання та погашення кредитiв; документальної обґрунто�
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ваностi оформлення та вiдображення в облiку банкiв їх фiнан�
сово�господарської дiяльностi; вiдповiдностi чинному законодав�
ству вiдображення фiнансово�господарських операцiй банкiв
вимогам нормативних актiв з ведення облiку i подання звiтностi;
документальної обґрунтованостi вiдображення фiнансово�госпо�
дарських операцiй щодо нарахування та сплати банками подат�
кiв та їх вiдповiднiсть даним облiку та звiтностi, чинному зако�
нодавству; кола осiб, на яких покладено обов’язок забезпечення
дотримання вимог нормативно�правових актiв з банкiвського
облiку i контролю.

Державна реєстрацiя — метод фiнансового контролю, який
застосовується вiдповiдними суб’єктами фiнансового контролю
з метою запобiгання порушенням та їх виявленню пiд час здiйс�
нення фiнансових операцiй. Реєстрацiю фiнансових операцiй, що
вiдповiдно до Закону України «Про запобiгання та протидiю
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шля�
хом» (вiд 23.07.1998 iз наступними змiнами) пiдлягають фiнан�
совому монiторингу, зобов’язанi проводити: банки, страховi та
iншi фiнансовi установи; платiжнi органiзацiї, члени платiжних
систем, еквайринговi та клiринговi установи; товарнi, фондовi
та iншi бiржi; професiйнi учасники ринку цiнних паперiв; iнсти�
тути спiльного iнвестування; гральнi заклади, ломбарди, юридич�
нi особи, якi проводять будь�якi лотереї; пiдприємства, органi�
зацiї, якi здiйснюють управлiння iнвестицiйними фондами чи
недержавними пенсiйними фондами; пiдприємства i об’єднання
зв’язку, iншi не кредитнi органiзацiї, якi здiйснюють переказ гро�
шових коштiв; iншi юридичнi особи. Зазначенi суб’єкти ведуть
реєстри в паперовiй чи електроннiй формi, якi мають вiдповiд�
ну структуру i формат та є документами з обмеженим досту�
пом. Законодавством визначено перелiк iнформацiї, що має бу�
ти внесена до реєстру, порядок проведення реєстрацiї.

Перед або пiсля здiйснення фiнансової операцiї суб’єкт пер�
винного фiнансового монiторингу з’ясовує можливiсть вiдне�
сення її до фiнансової операцiї, що вiдповiдно до названого За�
кону пiдлягає фiнансовому монiторингу. У разi виявлення такої
фiнансової операцiї вона пiдлягає реєстрацiї. Для цього в реєст�
рi фiксується особа, що здiйснює фiнансову операцiю, вид фi�
нансової операцiї та пiдстави для її здiйснення, дата, сума тощо.
Порядок реєстрацiї фiнансової операцiї, що пiдлягає фiнансово�
му монiторингу, встановлюється для банкiв — Нацiональним бан�

206 Роздiл 2



ком України, а для iнших суб’єктiв фiнансового монiторингу —
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Так, механiзм реєстрацiї суб’єк�
тами первинного фiнансового монiторингу фiнансових операцiй,
що пiдлягають фiнансовому монiторингу, встановлено у Поряд�
ку реєстрацiї фiнансових операцiй суб’єктами первинного фi�
нансового монiторингу (затверджено постановою Кабiнету Мi�
нiстрiв України № 644 вiд 26.04.2003). Особливостi проведення
реєстрацiї вiдповiдними суб’єктами визначають: Порядок про�
ведення внутрiшнього фiнансового монiторингу суб’єктами гос�
подарювання, що провадять господарську дiяльнiсть з органiза�
цiї та утримання казино, iнших гральних закладiв, i ломбардами
(затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1800
вiд 20.11.2003), Положення про здiйснення фiнансового монi�
торингу фiнансовими установами (затверджено розпоряджен�
ням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України № 25 вiд 5.08.2003), Положення про здiйснення банка�
ми фiнансового монiторингу (затверджене постановою правлiн�
ня Нацiонального банку України № 189 вiд 14.05.2003), Поло�
ження про здiйснення фiнансового монiторингу учасниками ри�
нку цiнних паперiв (затверджено рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку № 538 вiд 4.10.2005), Вимо�
ги до органiзацiї фiнансового монiторингу суб’єктами первин�
ного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї
запровадженню в легальний обiг доходiв, одержаних злочин�
ним шляхом, та фiнансуванню тероризму (затвердженi наказом
Державного департаменту фiнансового монiторингу № 40 вiд
24.04.2003).

Крiм зазначених суб’єктiв, державну реєстрацiю платникiв
податкiв та iнших обов’язкових платежiв проводять органи дер�
жавної податкової служби, розпорядникiв бюджетних коштiв —
органи державного казначейства, власникiв цiнних паперiв —
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку тощо.

Iдентифiкацiя — метод фiнансового контролю, що пов’яза�
ний iз перевiркою дотримання пiдконтрольним суб’єктом ви�
мог чинного законодавства та його фiнансової спроможностi,
що здiйснюється перед або пiд час вчинення фiнансових опе�
рацiй на основi закрiплених лише за ним належних реквiзитiв.
Iдентифiкацiя має запобiжний характер, оскiльки проводиться
вiдповiдними контролюючими суб’єктами в основному до здiйс�
нення фiнансової операцiї пiдконтрольним суб’єктом. Крiм цьо�
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го, вона може проводитися i пiд час здiйснення фiнансових опе�
рацiй.

Iдентифiкацiю особи, яка здiйснює фiнансову операцiю, що
пiдлягає фiнансовому монiторингу вiдповiдно до Закону Украї�
ни «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) до�
ходiв, одержаних злочинним шляхом» (вiд 23.07.1998 iз наступ�
ними змiнами), або вiдкриває рахунок (в тому числi депозит�
ний), на пiдставi наданих в установленому порядку документiв
або за наявностi пiдстав вважати, що iнформацiя щодо iденти�
фiкацiї особи потребує уточнення, зобов’язанi проводити: бан�
ки, страховi та iншi фiнансовi установи; платiжнi органiзацiї,
члени платiжних систем, еквайринговi та клiринговi установи;
товарнi, фондовi та iншi бiржi; професiйнi учасники ринку цiн�
них паперiв; iнститути спiльного iнвестування; гральнi заклади,
ломбарди, юридичнi особи, якi проводять будь�якi лотереї; пiд�
приємства, органiзацiї, якi здiйснюють управлiння iнвестицiй�
ними фондами чи недержавними пенсiйними фондами; пiдпри�
ємства i об’єднання зв’язку, iншi не кредитнi органiзацiї, якi здiйс�
нюють переказ грошових коштiв; iншi юридичнi особи. Вона не
є обов’язковою у разi: здiйснення фiнансової операцiї особами,
що ранiше були iдентифiкованi; укладення угод мiж банками,
зареєстрованими в Українi.

Iдентифiкацiя осiб проводиться на пiдставi наданих оригiна�
лiв або належним чином завiрених копiй документiв.

У разi якщо особа дiє як представник iншої особи, або у конт�
ролюючого суб’єкта виникає сумнiв стосовно того, що особа ви�
ступає вiд власного iменi або вигодоодержувачем є iнша осо�
ба, вiн зобов’язаний iдентифiкувати також особу, вiд iменi якої
здiйснюється фiнансова операцiя або яка є вигодоодержувачем.

Особливостi iдентифiкацiї осiб, якi здiйснюють фiнансовi
операцiї визначають: Порядок проведення внутрiшнього фiнан�
сового монiторингу суб’єктами господарювання, що провадять
господарську дiяльнiсть з органiзацiї та утримання казино, iн�
ших гральних закладiв, i ломбардами (затверджено постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України № 1800 вiд 20.11.2003, Положення
про здiйснення фiнансового монiторингу фiнансовими устано�
вами (затверджено розпорядженням Державної комiсiї з регу�
лювання ринкiв фiнансових послуг України № 25 вiд 5.08.2003),
Положення про здiйснення банками фiнансового монiторингу
(затверджене постановою правлiння Нацiонального банку Украї�
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ни № 189 вiд 14.05.2003), Положення про здiйснення фiнансо�
вого монiторингу учасниками ринку цiнних паперiв (затвердже�
но рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку № 538 вiд 4.10.2005), Вимоги до органiзацiї фiнансового
монiторингу суб’єктами первинного фiнансового монiторингу у
сферi запобiгання та протидiї запровадженню в легальний обiг
доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню теро�
ризму (затвердженi наказом Державного департаменту фiнан�
сового монiторингу № 40 вiд 24.04.2003).

Так, для забезпечення належної реалiзацiї функцiй суб’єкта
первинного фiнансового монiторингу банк створює Програму
iдентифiкацiї i вивчення клiєнтiв банку, яка насамперед має
включати: порядок здiйснення iдентифiкацiї клiєнта пiд чаc
встановлення вiдносин з ним; заходи щодо уточнення iнформа�
цiї про клiєнта та порядок їх проведення; порядок забезпечення
документального фiксування iнформацiї про клiєнта; порядок
та критерiї класифiкацiї клiєнтiв вiдповiдно до оцiнки ризику
здiйснення ними операцiй, що можуть бути пов’язанi з легалiза�
цiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або
фiнансуванням тероризму; порядок проведення заходiв щодо пе�
ревiрки iнформацiї про клiєнта або особу, яка дiє вiд його iменi,
у разi виникнення сумнiву щодо її достовiрностi, з урахуванням
ризику проведення таким клiєнтом операцiй з легалiзацiї дохо�
дiв, одержаних злочинним шляхом; заходи щодо додаткового
вивчення клiєнта та порядок їх проведення. Банк вiдповiдно до
законодавства України зобов’язаний iдентифiкувати: клiєнтiв, якi
вiдкривають рахунки в банку; клiєнтiв, якi здiйснюють опера�
цiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу; клiєнтiв, якi здiйс�
нюють операцiї з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що
перевищує 50 000 гривень, або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй
валютi; осiб, якi дiють вiд iменi зазначених клiєнтiв.

Суб’єкти, якi вiдповiдно до Закону України «Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг»
(вiд 12.07.2001р. iз наступними змiнами) мають статус фiнансо�
вої установи, зобов’язанi проводити iдентифiкацiю осiб, якi укла�
дають договори про надання фiнансових послуг, та фiзичних
осiб, якi є власниками юридичної особи�клiєнта, мають прямий
або опосередкований вплив на неї та отримують економiчну ви�
году вiд дiяльностi цiєї юридичної особи. У разi, якщо юридич�
на особа є господарським товариством, суб’єкт�фiнансова устано�
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ва зобов’язаний iдентифiкувати фiзичних осiб, якi мають iстот�
ну участь у цiй юридичнiй особi.

У навчальнiй лiтературi ототожнюється iдентифiкацiя i дер�
жавна реєстрацiя1, що, на наш погляд, є неправильним оскiльки
на вiдмiну вiд державної реєстрацiї, iдентифiкацiя може здiйс�
нюватися i у випадках, коли особа вже має вiдповiднi державнi
реквiзити, тобто є зареєстрованою.

Розслiдування — це особливий метод фiнансового контро�
лю. Стандарти з аудиту державних фiнансiв (пункт 3.5.3) вiдно�
сять розслiдування до процедур збору доказiв, якi дозволяють
виявити всi факти помилок та порушення законностi. Такий ме�
тод фiнансового контролю застосовується контрольно�ревiзiй�
ними пiдроздiлами вiдповiдних мiнiстерств, iнших центральних
органiв виконавчої влади внутрiшнього фiнансового контро�
лю (Порядок здiйснення мiнiстерствами, iншими центральними
органами виконавчої влади внутрiшнього фiнансового контро�
лю (затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 685
вiд 22.05.2002)). Можна зустрiти й iншу назву даного методу —
службове розслiдування2, пiд яким розумiють форму фiнансо�
вого контролю за дотриманням працiвниками пiдприємств i ор�
ганiзацiй службових обов’язкiв, а також нормативно�правових
актiв, якi регулюють виробничi вiдносини, що проводиться спе�
цiальною комiсiєю за наказом керiвника у разi виявлення недо�
стач, крадiжок, розтрат.

На сьогоднi набувають поширення фiнансовi злочини (ухи�
лення вiд сплати податкiв, банкiвське шахрайство тощо), якi спря�
мованi проти фiнансових iнститутiв (як державних, так i при�
ватних) i вчиненi з використанням фiнансових систем та вiдно�
син, за допомогою фiнансових документiв. Такий вид злочинiв,
як зловживання електронними системами розрахункiв, здебiль�
шого вчиняють працiвники банкiв, i саме банки, турбуючись про
свою репутацiю, беруть на себе функцiю розслiдування. Основ�
не мiсце в розслiдуваннi фiнансових злочинiв займає фiнансове
розслiдування — це збирання, комплектацiя, вивчення i аналiз
фiнансової та/або пов’язаної з нею iнформацiї для забезпечен�
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ня цiлей правоохоронної дiяльностi. Воно має тактичнi (пошук
та отримання доказової iнформацiї; виявлення, арешт та конфiс�
кацiя коштiв; блокування незаконних прибуткiв) та стратегiчнi
(збiр iнформацiї тактичного характеру по окремим видам, по га�
лузям торгiвлi та виробництва, або по суб’єктам, якi входять до
категорiї ризику та iншої iнформацiї, яка потенцiйно може бути
трансформована у докази; визначення iндикаторiв ризику ве�
дення бiзнесу та вiдхилень вiд стандартної бiзнесової практики,
якi призводять до вчинення правопорушень; пiдтримка полiти�
ки запобiгання злочинам шляхом визначення способiв скоєн�
ня злочинiв в окремих регiонах та галузях, а також засобiв (тех�
нiчних та фiнансових), якi можуть бути ефективно використанi
у боротьбi зi злочиннiстю; пiдвищення ефективностi розслiду�
вання шляхом аналiзу попереднього досвiду з подальшим його
вдосконаленням; розробка державної полiтики iз запобiгання зло�
чинностi) завдання1.

Вивчення як метод фiнансового контролю у бiльшостi випа�
дкiв проводиться до здiйснення ревiзiї чи перевiрки, тому у но�
рмативно�правових актах цей контрольний захiд часто назива�
ють попереднiм вивченням, пiд час якого в межах об’єкта пере�
вiрки дослiджуються такi питання, як: наскiльки дiяльнiсть пiд�
контрольного суб’єкта вiдповiдає вимогам чинного законодав�
ства України, стан розробки та прийняття на їх виконання доку�
ментiв, необхiдних для ефективного здiйснення цiєї дiяльностi;
розподiл функцiй, повноважень та вiдповiдальностi на кожно�
му рiвнi управлiння пiдконтрольного суб’єкта; система звiтнос�
тi та монiторингу дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта з метою
отримання об’єктивної та достовiрної iнформацiї про результа�
ти його дiяльностi; процедури та заходи щодо забезпечення збе�
реження фiнансових та матерiальних ресурсiв тощо.

Так, попереднє вивчення об’єктiв та предмета перевiрки про�
водить Рахункова палата. Вiдповiднi запити щодо отримання
iнформацiї, яка стосується об’єкта та предмета перевiрки, на ста�
дiї попереднього вивчення, пiдписує член Рахункової палати,
вiдповiдальний за проведення перевiрки.

У нормативно�правових актах йдеться про певнi аналiтичнi
процедури, зокрема про оцiнку (передбачає порiвняння фiнансо�
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вої iнформацiї з iншими даними, визначення їх достовiрностi) та
вивчення (контрольний захiд, що проводиться до здiйснення ре�
вiзiї чи перевiрки, тому у нормативно�правових актах його часто
називають попереднiм вивченням, пiд час якого в межах пред�
мета перевiрки дослiджуються такi питання, як: наскiльки дi�
яльнiсть пiдконтрольного суб’єкта вiдповiдає вимогам чинного
законодавства, стан розробки та прийняття на їх виконання до�
кументiв, необхiдних для ефективного здiйснення цiєї дiяльно�
стi; iнше, з метою отримання об’єктивної та достовiрної iнфор�
мацiї про результати його дiяльностi; процедури та заходи щодо
забезпечення збереження фiнансових та матерiальних ресурсiв
тощо).

Враховуючи необхiднiсть наближення законодавчої бази на�
шої держави до мiжнародних стандартiв та положень Лiмської
декларацiї керiвних принципiв контролю, в якiй йдеться про ме�
тоди контролю, на наш погляд, необхiдно застосовувати катего�
рiю «методи фiнансового контролю».

Питання
для самоконтролю

1. Охарактеризуйте фiнансовий контроль як iнститут фiнансово�
го права.

2. У чому полягає сутність фiнансово�контрольних правовiдносин?
3. Якi пiдстави виникнення фiнансово�контрольних правовiдносин?
4. Перерахуйте особливостi фiнансово�контрольних норм.
5. Вкажiть основнi проблеми класифiкацiї фiнансового контролю.
6. Що розумiється пiд поняттями «види фiнансового контролю»,

«форма фiнансового контролю», «метод фiнансового контролю»?
7. Чим вiдрiзняється поточний фiнансовий контроль вiд поперед�

нього?
8. Якi класифiкацiйнi критерiї покладено в основу видiлення ви�

дiв фiнансового контролю, форм фiнансового контролю, мето�
дiв фiнансового контролю?

9. Якi особливостi вiдомчого фiнансового контролю?
10. Що таке фiнансовий монiторинг?
11. У чому полягає рiзниця мiж внутрiшнiм та зовнiшнiм фiнансо�

вим контролем?
12. Якi суб’єкти можуть оцiнювати ефективнiсть державного внут�

рiшнього фiнансового контролю?
13. Назвiть мету та критерiї оцiнки стану внутрiшнього фiнансово�

го контролю.
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14. Якi iснують методи фiнансового контролю?
15. Охарактеризуйте перевiрку та ревiзiю як основнi методи фiнан�

сового контролю.
16. Якi суб’єкти фiнансового контролю мають право проводити ре�

вiзiю?
17. Чим вiдрiзняється обстеження вiд спостереження?
18. Визначте порядок здiйснення ревiзiй та перевiрок.
19. Вкажiть на специфiку фiнансового контролю у рiзних сферах

фiнансової дiяльностi.
20. Якi iснують види ревiзiй та перевiрок?
21. Чому необхiдно законодавчо чiтко визначити методи фiнансо�

вого контролю?
22. Дайте характеристику лiцензування, державної реєстрацiї та iден�

тифiкацiї як методiв фiнансового контролю.

Завдання 1
Вкажiть, якi суб’єкти здiйснюють вiдповiдний фiнансовий контроль:

Вид контролю Суб’єкт, який його здiйснює

1) парламентський

2) iнституцiйний

3) адмiнiстративний

4) вiдомчий

а) головний бухгалтер;
б) служба внутрiшнього аудиту;
в) комiтети Верховної ради України;
г) мiнiстерства та вiдомства;
д) Рахункова палата України;
е) мiсцевi ради

1 ....., 2 ..... , 3 ..... , 4 ..... .

Завдання 2
З’ясуйте, яке визначення вiдноситься до того чи iншого методу

фiнансового контролю:

Метод
фiнансового

контролю
Характеристика методiв

1) спостереження

а) система контрольних дiй, при якiй за певний
перiод i згiдно iз затвердженою програмою пе�
ревiряється вiдповiдний пiдконтрольний суб’єкт
на предмет економiчностi, ефективностi його
фiнансово�господарської дiяльностi, законностi,
достовiрностi i доцiльностi господарських i фi�
нансових операцiй;
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2) перевiрка

3) iнвентаризацiя

4) обстеження

б) система контрольних дiй щодо вивчення окре�
мих дiлянок фiнансово�господарської чи адмi�
нiстративно�розпорядчої дiяльностi вiдповiд�
ного пiдконтрольного суб’єкта;

в) загальне ознайомлення з фiнансовою чи госпо�
дарською дiяльнiстю пiдконтрольного суб’єк�
та, органiзацiєю внутрiшнього контролю, для
отримання iнформацiї необхiдної для оцiнки
його стану;

г) проведення експрес�аналiзу або дiагностики фi�
нансового i майнового стану пiдконтрольного
суб’єкта, в результатi чого виявляються його
слабкi сторони;

д) дослiдження нормативно�правових актiв, iн�
ших документiв, певних питань, явищ з метою
надання оцiнки та пiдготовки рекомендацiй,
вiдповiдного висновку;

е) система контрольних дiй, пiд час яких перевi�
ряється фактична наявнiсть майна, фiнансових
зобов’язань, товарно�матерiальних цiнностей,
основних засобiв, грошових коштiв шляхом об�
лiку, вимiрювання, реєстрацiї, порiвняння отри�
маних даних тощо

1..... , 2 ..... , 3 ..... , 4 ..... .

Тести
1. Ревiзiя вiдрiзняється вiд аудиту тим, що:

а) ревiзiя здiйснюється на договiрних засадах мiж ревiзором i ке�
рiвником пiдконтрольного суб’єкта, а аудит — за планом робо�
ти аудиторської фiрми без погодження з керiвником пiдконт�
рольного суб’єкта;

б) аудит проводиться пiд час здiйснення господарських операцiй,
а ревiзiя — на будь�якому етапi фiнансово�господарської дiяль�
ностi;

в) аудит може проводитися на вимогу певних правоохоронних
органiв, ревiзiя проводиться лише за iнiцiативою контролюю�
чого суб’єкта;

г) ревiзiю проводять визначенi у чинному законодавствi контро�
люючi суб’єкти , аудит (незалежний) — аудитори та аудитор�
ськi фiрми.

2. Внутрiшнiй фiнансовий контроль здiйснюється:
а) державною контрольно�ревiзiйною службою;
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б) Рахунковою палатою України;
в) органами мiсцевого самоврядування;
г) бухгалтером пiдприємства.

3. Контроль, що здiйснюється за результатами фiнансово�госпо�
дарської дiяльностi:
а) наступний;
б) фактичний;
в) поточний;
г) аналiз.

4. Види фiнансового контролю:
а) наступний;
б) парламентський, вiдомчий;
в) документальний i фактичний.

5. Залежно вiд пiдстав здiйснення фiнансовий контроль може бути:
а) наступним та попереднiм;
б) обов’язковим та iнiцiативним;
в) документальним i фактичним.

6. Залежно вiд сфери фiнансової дiяльностi, в якiй здiйснюється
фiнансовий контроль, можна видiлити такi його види:
а) податковий, банкiвський, наступний;
б) обов’язковий, добровiльний;
в) виїзний, камеральний;
г) бюджетний, валютний, податковий.

7. Вступний фiнансовий контроль є :
а) складовою наступного фiнансового контролю;
б) вважається добровiльним фiнансовим контролем;
в) рiзновид попереднього фiнансового контролю.

8. Поточний фiнансовий контроль у нормативно�правових актах
та навчальнiй лiтературi називають:
а) оперативним, поточним оперативним,
б) заключним;
в) подальшим;
г) ретроспективним.

9. Документальний контроль передбачає:
а) дослiдження фiнансових документiв та проведення пiдрахунку

матерiальних цiнностей;
б) вивчення, аналiз вiдповiдної документацiї, на основi якої до�

слiджується сутнiсть та достовiрнiсть фiнансово�господар�
ської дiяльностi.

10. Попереднiй фiнансовий контроль проводиться:
а) до здiйснення фiнансово�господарських операцiй;
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б) пiд час здiйснення фiнансової дiяльностi;
в) по закiнченнi фiнансово�господарських операцiй.

11. За способом призначення ревiзiї подiляються на:
а) плановi та позаплановi;
б) фактичнi i документальнi;
в) вiдомчi та позавiдомчi;
г) плановi виїзнi та позаплановi виїзнi.

12. Перевiрка в порядку контролю проводиться з метою:
а) запобiгання вчиненню фiнансових правопорушень;
б) сприяння виконанню пропозицiй органiв, що здiйснювали фi�

нансовий контроль, стимулювання усунення виявлених недо�
лiкiв, пiдвищення дiєвостi звiтiв про результати перевiрок;

в) виявлення порушень у фiнансовiй сферi.
13. Iнвентаризацiя може бути:

а) повною та вибiрковою;
б) вiдомчою та позавiдомчою;
в) первинною, повторною.

14. Iнвентаризацiйнi комiсiї на пiдприємствах створюються:
а) розпорядчим документом керiвника пiдприємства;
б) на пiдставi рiшення контролюючого суб’єкта;
в) рiшенням вищестоящого органу.
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Роздiл 3
ÏÐÎÖÅÑ
ÔIÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ

3.1. Ïîíÿòòÿ ïðîöåñó
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Фiнансовий контроль як специфiчний iнститут склада�

ється як iз матерiальних, так i процесуальних, норм. Отже можна
говорити про наявнiсть процесу фiнансового контролю. Конт�
рольна дiяльнiсть незалежно вiд суб’єкта, який її здiйснює, по�
требує впорядкування. А це можливе лише завдяки чiткому вре�
гулюванню всiх контрольних дiй та визначення їх послiдовностi
у законодавчому порядку.

Процесу фiнансового контролю вченими присвяченi лише по�
одинокi науковi працi, в яких розглядаються окремi його аспекти.
Особливо слiд вiдзначити дисертацiйне дослiдження О. П. Па�
щенко1, яке присвячене саме правовому регулюванню процесу
фiнансового контролю, матерiали якого використанi при напи�
саннi даного роздiлу навчального посiбника.

Процес фiнансового контролю науковцi розглядають як сукуп�
нiсть послiдовних дiй, здiйснюваних уповноваженими органами
(або особою) для перевiрки законностi при здiйсненнi пiдконт�
рольними суб’єктами фiнансової дiяльностi2, або як сукупнiсть
органiзацiйних, методичних i технiчних прийомiв, якi здiйсню�
ються за допомогою певних процедур, що являють собою конт�
рольно�ревiзiйний процес3, чи як здiйснювана шляхом застосу�
вання вiдповiдних методiв i методик дiяльнiсть суб’єктiв конт�
ролю, направлена на досягнення поставлених перед ними цiлей
найбiльш ефективними способами4.

1 Пащенко О. П. Правове регулювання процесу фiнансового контролю
(за законодавством України): Дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.07 / Нацiональ�
на академiя ДПС України. — Iрпiнь, 2005. — 210 с.

2 Царьова Л. К. Органiзацiйно�правовi основи фiнансового контролю в
Українi: Навч.�метод. посiбник. — Одеса: Юрид. лiт., 1999. — С. 14.

3 Белуха Н. Т. Теория финансово�хозяйственного контроля: Учебник. —
К., 1990. — С. 79.

4 Родионова В. М., Шлейников В. И. Финансовый контроль: Учебник. —
М.: ИД ФБК — Пресс, 2002. — С. 21.



Як правильно зазначає О. П. Пащенко, важливо встановити
i закрiпити процедури дiяльностi суб’єктiв фiнансового контро�
лю та звести їх в єдину процесуальну форму, що, в свою чергу,
забезпечить дотримання порядку пiд час проведення фiнансо�
вого контролю та надасть можливiсть здiйснювати контроль за
дотриманням законодавства в процесi такої дiяльностi. Оскiль�
ки фiнансовий контроль зачiпає не лише iнтереси держави, а й
суб’єктiв господарювання, то саме процесуальна форма дiяль�
ностi суб’єктiв фiнансового контролю є однiєю iз гарантiй за�
безпечення прав i свобод пiдконтрольних суб’єктiв та унемож�
ливить вихiд контролюючих суб’єктiв за рамки процесуально�
регламентованої дiяльностi. Процес фiнансового контролю ха�
рактеризується певними особливими ознаками.

По�перше, це дiяльнiсть пов’язана з використанням наданих
суб’єктам фiнансового контролю повноважень по перевiрцi дотри�
мання пiдконтрольними суб’єктами фiнансово�правових норм, а
в разi виявлення факту порушення — застосування заходiв впли�
ву. По�друге, процес фiнансового контролю здiйснюється уповно�
важеними на це суб’єктами. Нормативно�правовi акти визнача�
ють правовий статус суб’єктiв фiнансового контролю, закрiплю�
ють їх завдання, функцiї, права, коло пiдконтрольних їм суб’єктiв
та iн. По�третє, процес фiнансового контролю пов’язаний з вчи�
ненням операцiй з нормами права. Посадовi особи суб’єктiв фi�
нансового контролю безпосередньо використовують норми права
при здiйсненнi контрольних заходiв. Суб’єкти фiнансового конт�
ролю оперують нормами, що визначають порядок видання роз�
порядчого документа на проведення перевiрки або ревiзiї, вико�
нання окремих дiй пiд час фактичного встановлення обставин
справи на пiдконтрольному суб’єктi, складання промiжних до�
кументiв та актiв, а також прийняття рiшення за наслiдками про�
веденого контролю та при здiйсненнi iнших контрольних дiй.

По�четверте, результати проведеного фiнансового контро�
лю оформляються офiцiйними документами, що приймаються
в рамках компетенцiї суб’єктiв фiнансового контролю та вiдпо�
вiдно до положень нормативно�правових актiв. Документи, що
приймаються суб’єктами фiнансового контролю, визначають весь
процес фiнансового контролю, починаючи з затвердження пла�
нiв контрольних заходiв, на основi яких здiйснюється їх прове�
дення, до прийняття рiшень за їх результатами, а також пере�
вiрки їх виконання. Правовi документи, прийнятi суб’єктами
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фiнансового контролю, мають як управлiнський характер (план
контрольних заходiв, розпорядження (наказ) на проведення конт�
ролю, акт перевiрки або ревiзiї), так i правоохоронний (рiшення
про застосування фiнансових санкцiй, постанова по справi про
адмiнiстративне правопорушення). В законодавствi закрiпленi
вимоги до форми i змiсту документiв. Посадовi особи, що їх
приймають, несуть за це вiдповiдальнiсть в межах своїх повно�
важень та у вiдповiдностi з чинним законодавством. Єдина фор�
ма правових документiв є обов’язковою умовою фiнансово�конт�
рольного процесу.

По�п’яте, контрольно�процесуальна дiяльнiсть направлена
на створення умов дiяльностi суб’єктiв фiнансового контролю,
а також формування впевненостi в досягненнi поставлених цi�
лей, забезпечення стабiльностi i надiйностi як для суб’єктiв фi�
нансового контролю, так i для пiдконтрольних суб’єктiв пiд час
виникнення мiж ними фiнансово�контрольних правовiдносин.

Як зазначалося, на сьогоднi не iснує комплексного норматив�
но�правового акта, в якому б мiстилися як матерiальнi, так i про�
цесуальнi норми, що стосуються фiнансового контролю. Конт�
ролюючими суб’єктами розробляються та приймаються окремi
документи, що врегульовують контрольний процес та стосують�
ся перiодичностi, послiдовностi, способiв проведення контроль�
них заходiв, оформлення та реалiзацiї їх результатiв та iн. Так,
Стандарти державного фiнансового контролю за використан�
ням бюджетних коштiв, державного i комунального майна, що
затвердженi наказом Головного контрольно�ревiзiйного управ�
лiння України вiд 9 серпня 2002 р. № 168, певною мiрою впоряд�
ковують окремi етапи.

По�шосте, процес фiнансового контролю вiдбувається з ви�
користанням вiдповiдних методiв, прийомiв i способiв, якi на�
правленi на отримання необхiдної достовiрної iнформацiї про
дiяльнiсть пiдконтрольного суб’єкта, i тому їх дотримання є обо�
в’язковим в дiяльностi суб’єктiв фiнансового контролю, що, в
свою чергу, сприяє рацiональному використанню сил i часу в
процесi фiнансового контролю.

По�сьоме, процес фiнансового контролю слiд розглядати не
просто як сукупнiсть, а як систему впорядкованих дiй, що пред�
ставленi вiдповiдними стадiями. По�восьме, в межах процесу фi�
нансового контролю у бiльшостi випадкiв реалiзуються владнi
повноваження суб’єктiв фiнансового контролю.
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Враховуючи викладене, процес фiнансового контролю мож�
на визначити як впорядковану в рамках чинного законодавства
i пiдпорядковану загальним правилам дiяльнiсть суб’єктiв фi�
нансового контролю, що спрямована на перевiрку дотримання
фiнансово�правових норм пiдконтрольними суб’єктами за допо�
могою спецiальних методiв та фiксацiєю вiдповiдних результа�
тiв в офiцiйних документах з наступним вжиттям заходiв впли�
ву до порушникiв фiнансової дисциплiни, наданням рекоменда�
цій, пропозицій стосовно виправлення виявлених недоліків.

Слушною є думка О. П. Пащенко, що постiйне зростання
кiлькостi норм, що регулюють процес фiнансового контролю,
спричиняє необхiднiсть їх узагальнення та вироблення проце�
суальних норм, що мiстилися б в одному нормативно�правово�
му актi. Тому важливим iнструментом, розробка якого триває,
повинен стати закон, кодекс або iнший консолiдований норма�
тивно�правовий акт, що встановлював би загальнообов’язковi
правила здiйснення фiнансового контролю суб’єктами фiнан�
сового контролю i, вiдповiдно, встановлював вимоги до дiй пiд�
контрольних суб’єктiв у процесi фiнансового контролю.

Нормативно�правовi акти, що визначають правовий статус
суб’єктiв фiнансового контролю, лише певною мiрою врегульо�
вують вiдносини у сферi здiйснення фiнансового контролю, тоб�
то мiстять процесуальнi норми. Але у бiльшостi випадкiв поря�
док проведення фiнансового контролю визначають пiдзаконнi
нормативно�правовi акти: iнструкцiї, положення тощо.

Стандарти державного фiнансового контролю за викорис�
танням бюджетних коштiв, державного i комунального майна
(затвердженi наказом ГоловКРУ України) є основним норма�
тивним документом, в яких вказані окремi етапи процесу фiнан�
сового контролю. Вони визначають: мету та основнi вимоги до
планування суб’єктами державного фiнансового контролю за�
ходiв з контролю за використанням бюджетних коштiв, держав�
ного i комунального майна; основнi засади органiзацiї та виконан�
ня суб’єктами державного фiнансового контролю контрольних за�
ходiв вiдповiдно до повноважень, установлених законодавством;
загальнообов’язковi норми документування суб’єктами держав�
ного фiнансового контролю результатiв контрольних заходiв,
формування матерiалiв контрольних заходiв, їх опрацювання та
використання; загальнi засади здiйснення контрольних заходiв
щодо суб’єктiв господарювання, якi застосовують засоби елект�
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ронного зберiгання i обробки iнформацiї у фiнансово�господар�
ськiй дiяльностi, у веденнi бухгалтерського облiку та складаннi
фiнансової звiтностi; основнi критерiї оцiнки стану внутрiшньо�
го фiнансового контролю; загальнi вимоги до заходiв, спрямо�
ваних на запобiгання порушення суб’єктами державного фiнан�
сового контролю та їх службовими особами вимог законодавства
з питань державного фiнансового контролю, прав та законних
iнтересiв суб’єктiв господарювання i громадян; загальнi норми
оприлюднення результатiв державного фiнансового контролю;
основнi засади взаємодiї мiнiстерств, iнших центральних органiв
виконавчої влади з правоохоронними органами в частинi орга�
нiзацiї, планування та проведення контрольних заходiв, доку�
ментування їх результатiв, передачi матерiалiв контрольних за�
ходiв до правоохоронних органiв i механiзму зворотного iнфор�
мування про результати розгляду правоохоронними органами
цих матерiалiв.

3.2. Ñòàäi¿ ïðîöåñó
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Видiлення процесу фiнансового контролю як складової

iнституту фiнансового контролю потребує з’ясування основних
його стадiй, адже вiн вимагає здiйснення великої кiлькостi дiй,
якi повиннi вiдповiдати нормам права, проводитися в логiчнiй
послiдовностi та спрямовуватися на досягнення необхiдного ре�
зультату. У науковiй лiтературi можна зустрiти не термiн «ста�
дiя», а поняття «етап»1.

Подiл процесу фiнансового контролю на стадiї обумовле�
ний необхiднiстю його правової регламентацiї, структуризацiї,
правильного розподiлу засобiв i можливостей, необхiдних для
бiльш ефективного виконання завдань фiнансового контролю.

Усi стадiї мають спiльнi цiлi та завдання, оскiльки процес фi�
нансового контролю спрямований на забезпечення законностi у
фiнансовiй сферi.

Кожна стадiя має свої часовi межi, коло контрольно�проце�
суальних дiй, є самостiйним етапом, що є умовою для виник�
нення та iснування наступної стадiї за умови виконання необ�
хiдних контрольних дiй на попереднiй.
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Науковцi по�рiзному визначають кiлькiсть стадiй та їх змiст,
що не дозволяє чiтко визначити кожну дiю, яка має мiсце у проце�
сi фiнансового контролю. Кожна стадiя характеризується специ�
фiчними ознаками, метою, яка спрямована на досягнення загаль�
ної мети фiнансового контролю, тобто є її складовою частиною.
До ознак, якi вiдрiзняють одну стадiю вiд iншої, можна вiднести:
наявнiсть певного кола суб’єктiв або учасникiв фiнансово�конт�
рольного процесу, що надiленi вiдповiдними повноваженнями чи
правами; iснування завдань, що пiдлягають виконанню, без якiс�
ної i своєчасної реалiзацiї яких не можливе проведення наступ�
ної стадiї; специфiчнiсть дiй та операцiй, що проводяться суб’єк�
тами фiнансового контролю; своєрiднiсть документiв, що прий�
маються на кожнiй стадiї i не повторюються; визначенiсть чи не
визначенiсть часу, що вiдводиться для вчинення тих чи iнших дiй.

Окремi вченi видiляють факультативнi ознаки стадiй про�
цесу фiнансового контролю, до яких вiдносять: наявнiсть влас�
тивих лише для неї принципiв; можливiсть бути пiдготовчою
по вiдношенню до наступної, i в той же час, перевiрочною для
попереднiх стадiй1.

Стадiя процесу фiнансового контролю — це вiдносно само�
стiйний етап, що має просторово�часовi межi, конкретну мету i
завдання, специфiчне коло учасникiв, якi надiленi вiдповiдни�
ми повноваженнями чи правами.

Оскiльки жодним нормативно�правовим актом не визначе�
но стадiї процесу фiнансового контролю, їх види тощо, то нау�
ковцi вказують на iснування рiзних стадiй, аналiз позицiй яких
дає можливiсть зробити висновок про те, що кiлькiсть стадiй, що
ними видiляється, в бiльшостi випадкiв залежить вiд специфi�
ки суб’єкта фiнансового контролю, якому присвячується дослi�
дження.

Бiльшiсть вчених видiляють три стадiї, якi охоплюють пiд�
готовку до проведення контрольних заходiв, безпосереднє про�
ведення контролю та реалiзацiю його результатiв, хоча вони i
по�рiзному називаються. Так, М. Т. Бiлуха видiляє наступнi ста�
дiї: органiзацiйну, яка передбачає вибiр об’єкта та органiзацiйно�
методичну пiдготовку; дослiдження, охоплює переддослiдниць�
кий етап i безпосереднє дослiдження; узагальнення та реалiза�
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цiя результатiв контролю1. Г. О. Кутузов вказує на iснування
таких стадiй, як: органiзацiя контролю, тобто проведення плану�
вання та пiдготовки контрольних заходiв; проведення контролю;
оформлення результатiв, що полягає у складаннi акта i проведен�
ня заходiв за результатами контролю2. М. М. Ровинський видiляє
стадiї: пiдготовка i органiзацiя контролю; оформлення результа�
тiв контролю; реалiзацiя результатiв контролю3. Л. К. Царьова
подiляє процес на такi стадiї: вибiр об’єкта контролю, визначен�
ня мети i способiв здiйснення контролю; перевiрка чи спостере�
ження, за допомогою яких виявляється фактичний стан об’єк�
та; аналiз результатiв, їх оцiнка i прийняття рiшення за резуль�
татами контролю; виконання приписiв суб’єктiв контролю4.

Iншi вченi бiльш детально описують стадiї, намагаючись вка�
зати навiть їх етапи, якi визначають як стадiї. Л. М. Крамаров�
ський подiляє процес фiнансового контролю подiляє на п’ять
стадiй: органiзацiя i пiдготовка до контролю; проведення конт�
ролю; оформлення результатiв; прийняття рiшення за резуль�
татами контролю; органiзацiя контролю за виконанням рiшен�
ня прийнятого за результатами контролю5. Б. Ф. Усач видiляє
такi стадiї, як: планування; пiдготовка; складання завдання (про�
грами); органiзацiя контролю на мiсцi (об’єктi); документальна
та фактична перевiрка; систематизацiя матерiалiв та складання
акта, висновкiв та пропозицiй; узгодження та обговорення на�
слiдкiв контролю на об’єктi; затвердження матерiалiв контро�
лю; контроль за виконанням рiшень, прийнятих за матерiалами
контролю6. На наш погляд, бiльшiсть iз зазначених стадiй є їх
окремими етапами. Такий висновок можна зробити i аналiзуючи
позицiю I. А. Андрєєва який вважає, що основними стадiями про�
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цесу фiнансового контролю є: пiдготовка до проведення; органi�
зацiя контрольної роботи на мiсцi знаходження пiдконтрольного
об’єкта; перевiрка фiнансово�господарської дiяльностi; оформ�
лення i обговорення результатiв контролю; перевiрка результа�
тiв виконання обов’язкових приписiв i пропозицiй по проведе�
ному контролю1.

Аналiз наукової лiтератури та чинного законодавство до�
зволив видiлити наступнi стадiї процесу фiнансового контро�
лю: пiдготовча; виконання контрольних заходiв; прийняття рi�
шення за результатами контролю; контроль виконання прийня�
того рiшення.

Пiдготовча стадiя фiнансового контролю складається з де�
кiлькох етапiв, якi i визначають її змiст, бо саме на цiй стадiї вчи�
няються дiї, що в подальшому сприятимуть належному здiйс�
ненню безпосередньо контрольних дiй. Вона складається з двох
етапiв: планування та органiзацiя виконання контрольних захо�
дiв. Першим етапом, фактично початком контрольної дiяльностi
є планування контрольних заходiв. Вiд належного формування
плану проведення контрольних заходiв залежить i ефективнiсть
їх проведення.

У Стандартi державного фiнансового контролю за викорис�
танням бюджетних коштiв, державного i комунального майна — 2
«Планування державного фiнансового контролю», зазначаєть�
ся, що пiд плануванням слiд розумiти послiдовний процес, який
включає в себе систему дiй, спрямованих на якiсне формуван�
ня, розгляд, погодження та затвердження планiв контрольних
заходiв. Хоча даний документ стосується загальних питань пла�
нування роботи чiтко визначених в ньому суб’єктiв державно�
го фiнансового контролю, але мета планування, що зазначена, та
основнi вимоги до планiв контрольних заходiв є прийнятними i
для iнших суб’єктiв фiнансового контролю. Так, цiллю плану�
вання контрольних заходiв є: забезпечення оптимальної концент�
рацiї трудових, фiнансових та матерiальних ресурсiв суб’єктiв
фiнансового контролю при реалiзацiї визначених напрямiв кон�
тролю; усунення паралелiзму та дублювання в роботi суб’єктiв
фiнансового контролю шляхом забезпечення належного вико�
нання вимог законодавства щодо державної регуляторної полiти�
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ки. План контрольних заходiв повинен охоплювати: тему конт�
рольного заходу; назву суб’єкта, який пiдлягає контролю, тобто
пiдконтрольного суб’єкта та мiсце його розташування; термiн по�
чатку i закiнчення контрольного заходу; перiод, який пiдлягає
контролю; контролюючих суб’єктiв, якi будуть спiльно прово�
дити контрольнi заходи (за їх погодженням).

Другий етап першої стадiї — органiзацiя виконання контроль�
них заходiв, передбачає пiдготовку до контрольних заходiв, що
повинна розпочинатися з набуттям працiвниками суб’єктiв фi�
нансового контролю права на виконання контрольних заходiв у
пiдконтрольного суб’єкта в плановому або позаплановому по�
рядку. Безпосередньому виконанню контрольних заходiв пере�
дує документальна пiдготовка працiвникiв суб’єкта фiнансово�
го контролю, яка охоплює: вивчення нормативно�правової бази,
що регламентує дiяльнiсть пiдконтрольного суб’єкта, збiр iнфор�
мацiї у вiдповiдних фiнансових органах та органах Державно�
го казначейства України про обсяги i напрями бюджетного фi�
нансування тощо; складання програми контрольного заходу, яка
забезпечує повне розкриття теми контролю, та її затвердження
у встановленому порядку; у встановлених законодавством ви�
падках та вiдповiдно до визначеного порядку iнформування ке�
рiвництва пiдконтрольного суб’єкта про намiр проведення конт�
рольних заходiв.

Перед складанням програми бажано вивчати звiтнi данi про�
веденого попереднього контролю, скарги на дiяльнiсть даного
пiдконтрольного суб’єкта та iншу iнформацiю про його роботу,
фiнансовий стан. У програму обов’язково включаються питан�
ня, по яких є матерiали, що свiдчать про недолiки в дiяльностi
пiдконтрольного суб’єкта, данi про порушення фiнансової дис�
циплiни тощо. Програма контролю, що складається для пiдконт�
рольного суб’єкта, повинна мати iндивiдуальний характер, не
бути типовою.

У Стандартi державного фiнансового контролю за викорис�
танням бюджетних коштiв, державного i комунального майна — 3
«Органiзацiя та виконання контрольних заходiв» (далi Стан�
дарт—3) вiдзначається, що форма офiцiйних розпорядчих доку�
ментiв на проведення контрольних заходiв розробляється i за�
тверджується кожним мiнiстерством, iншим центральним орга�
ном виконавчої влади самостiйно з дотриманням вимог цього
Стандарту. Офiцiйнi розпорядчi документи на проведення конт�
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рольних заходiв повиннi бути складенi на паперових носiях та
мiстити такi обов’язковi реквiзити: назву мiнiстерства, iншого
центрального органу виконавчої влади; назву документа (посвi�
дчення, розпорядження, доручення тощо); дату i номер; посаду,
прiзвище, iм’я i по батьковi службової особи суб’єкта державно�
го фiнансового контролю, уповноваженої на проведення конт�
рольного заходу; пiдставу для проведення контрольного заходу;
тему контрольного заходу; зазначення суб’єкта господарюван�
ня, де проводитиметься контрольний захiд; перiод дiяльностi
суб’єкта господарювання, який охоплюється контролем; термiн
початку i закiнчення контрольного заходу; посаду, прiзвище, iм’я
i по батьковi та пiдпис керiвника мiнiстерства, iншого централь�
ного органу виконавчої влади або уповноваженої особи, що ви�
дала офiцiйний розпорядчий документ.

Працiвник суб’єкта фiнансового контролю отримує направ�
лення на проведення контрольних дiй. Процес пiдготовки до про�
ведення контролю закiнчується iнструктивною нарадою конт�
рольної групи. На цiй нарадi працiвники отримують необхiднi
документи та практичнi рекомендацiї по роботi на мiсцi. Поса�
довi особи, що проводитимуть контроль повиннi чiтко знати,
якi дiї i в який термiн вони здiйснюватимуть, якими прийомами
користуватимуться i якi документи за результатами контроль�
них дiй складатимуть. На даному етапi уточнюються питання
програми.

Безпосередньою пiдставою для проведення контрольного
заходу суб’єктом фiнансового контролю є видання наказу (роз�
порядження) на проведення контролю на конкретному пiдкон�
трольному суб’єктi. В наказi зазначається назва, мiсце знаходжен�
ня пiдконтрольного суб’єкта, перiод за який буде проведено конт�
роль, вид контролю, строк проведення, склад контрольної групи,
а також визначається керiвник контрольної групи. При визна�
ченнi складу контрольної групи обов’язково необхiдно врахову�
вати те, що кожен контролер повинен мати теоретичнi знання
та практичний досвiд, орiєнтуватися у чиннiй нормативно�пра�
вовiй базi, володiти прийомами контрольно�ревiзiйної роботи,
розумiтися на специфiцi дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта,
та бути в змозi надати пiдконтрольному суб’єкту практичну до�
помогу по усуненню виявлених недолiкiв.

Проведенню аудиту як недержавного виду фiнансового конт�
ролю передує укладення договору мiж аудитором (аудиторською
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фiрмою) та замовником. Iншi аудиторськi послуги можуть на�
даватися на пiдставi договору, письмового або усного звернен�
ня замовника до аудитора (аудиторської фiрми). У договорi на
проведення аудиту та надання iнших аудиторських послуг пе�
редбачаються предмет i термiн перевiрки, обсяг аудиторських
послуг, розмiр i умови оплати, вiдповiдальнiсть сторiн. Стандар�
тами аудиту можуть бути передбаченi й iншi iстотнi умови до�
говору на проведення аудиту та надання iнших аудиторських
послуг. Недiйсними є будь�якi положення договору, спрямова�
нi на повне звiльнення аудитора (аудиторської фiрми) вiд вста�
новленої законом майнової вiдповiдальностi за недостовiрнiсть
аудиторського висновку чи iншого документа, в якому вiдобра�
женi результати аудиторської перевiрки.

Перед початком проведення контрольних дiй аудитором, на
основi визначення часу проведення кожної конкретної ауди�
торської процедури, також розробляється аудиторський план.
Аудитор обговорює з керiвництвом та фахiвцями пiдконтроль�
ного суб’єкта елементи загального аудиторського плану i ауди�
торськi процедури, необхiднi для досягнення ефективностi та ре�
зультативностi аудиту, а також для узгодження порядку прове�
дення аудиторських процедур з внутрiшнiм розкладом роботи
фахiвцiв пiдконтрольного суб’єкта. Загальний план аудиту роз�
робляється досить детально, щоб аудитор мав можливiсть, ке�
руючись ним, пiдготувати програму проведення аудиту, яка за�
лежить вiд умов договору на проведення аудиту, а також особ�
ливостей методики та технiки, яку використовує аудитор пiд
час перевiрки. Аудиторська програма допомагає керувати вико�
навцями аудиту та контролювати їх роботу. В аудиторську про�
граму включається також перелiк об’єктiв аудиту за його на�
прямками, та час, який необхiдно витратити на кожен напрямок
аудиту або аудиторську процедуру.

Аудитори i аудиторськi фiрми України пiд час розробки пла�
ну аудиту та протягом проведення аудиту мають право само�
стiйно визначати форми i методи аудиту на пiдставi чинного за�
конодавства, iснуючих норм i стандартiв, умов договору iз замов�
ником, професiйних знань та досвiду.

Другою стадiєю процесу фiнансового контролю є виконання
контрольних заходiв, що передбачає встановлення фактичних об�
ставин справи, шляхом проведення вiдповiдних контрольних дiй,
тобто безпосереднє дослiдження пiдконтрольного суб’єкта.
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Можна погодитися iз визначенням таких етапiв даної стадiї,
як переддослiдницький, що передує безпосередньому встанов�
ленню обставин справи, та дослiдницький, безпосередньо по�
в’язаний з дослiдженням обставин справи1. Але другу стадiю
необхiдно доповнити ще третiм етапом — пiдготовка супровiд�
ної, офiцiйної та додаткової документацiї. Переддослiдницький
етап характеризується дiями, якi спрямованi на створення на�
лежних умов для подальшої роботи на пiдконтрольному суб’єк�
тi та починається з моменту приїзду контрольної групи (конт�
ролера) чи аудитора.

У Стандартi—3 зазначається, що службовими особами суб’єк�
та державного фiнансового контролю контрольнi заходи мають
проводитися з вiдома керiвництва суб’єктiв господарювання.
Службовi особи суб’єктiв державного фiнансового контролю
зобов’язанi пред’явити керiвництву суб’єкта господарювання
свої особовi посвiдчення та належним чином оформленi на їх
iм’я офiцiйнi розпорядчi документи на проведення контроль�
них заходiв. У разi неможливостi в день, визначений початком
проведення контрольних заходiв, ознайомити керiвництво суб’єк�
та господарювання з офiцiйними розпорядчими документами на
проведення контрольних заходiв, службовi особи невiдкладно
iнформують про це керiвника суб’єкта державного фiнансового
контролю, який приймає вiдповiдне рiшення.

Пiдконтрольний суб’єкт може зобов’язати суб’єктiв фiнан�
сового контролю зробити вiдповiдний запис в журналi реєстра�
цiї перевiрок. Ведення таких журналiв рекомендовано Указом
Президента України «Про деякi заходи з дерегулювання пiдпри�
ємницької дiяльностi» вiд 23.07.98 № 817/98 з метою недопу�
щення несанкцiонованих перевiрок. Порядок ведення журналiв
регулюється Порядком ведення журналу реєстрацiї перевiрок,
затвердженого наказом Державного комiтету України з питань
розвитку пiдприємництва № 18 вiд 10.08.1998. Журнал реєст�
рацiї перевiрок ведеться за мiсцем здiйснення пiдприємницької
дiяльностi. Представник контролюючого органу перед почат�
ком перевiрки повинен обов’язково зробити запис у журналi на�
ступного змiсту: мета i характер перевiрки; назва органiзацiї, що
здiйснює перевiрку; прiзвище, iм’я, по батьковi особи, що здiйс�
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нює перевiрку; номер службового посвiдчення та посада особи,
що здiйснює перевiрку; дата видачi та номер направлення або
припису щодо здiйснення перевiрки; строк проведення перевiр�
ки; пiдпис особи, що здiйснює перевiрку.

Пiсля виконання зазначених дiй керiвник пiдконтрольного
суб’єкта знайомить членiв контрольної групи аудиторів з керiв�
никами структурних пiдроздiлiв, з якими безпосередньо вони
будуть спiлкуватися пiд час проведення контролю.

Далi, з моменту реалiзацiї програми, починається дослiд�
ницький етап, коли суб’єкт фiнансового контролю безпосеред�
ньо здiйснює контрольнi дiї, застосовуючи вiдповiднi методи
фiнансового контролю в межах своїх повноважень чи наданих
прав.

Службовими особами суб’єктiв державного фiнансового конт�
ролю контрольнi заходи проводяться у встановленi офiцiйними
розпорядчими документами термiни та в сукупностi способiв i
методичних прийомiв, що повнiстю забезпечують розкриття теми
контрольних заходiв. Термiн проведення контрольних заходiв,
як правило, не може перевищувати 30 робочих днiв. В окремих
випадках, за рiшенням керiвника мiнiстерства, iншого централь�
ного органу виконавчої влади або уповноваженої особи, що ви�
дала офiцiйний розпорядчий документ, установлений офiцiйним
розпорядчим документом термiн проведення контрольного за�
ходу може змiнюватися. Службова особа суб’єкта державного
фiнансового контролю зобов’язана проiнформувати про змiну
термiну проведення контрольного заходу керiвництво суб’єкта
господарювання та пред’явити належним чином оформлений
розпорядчий документ, що засвiдчує цю змiну. Службовi особи
суб’єктiв державного фiнансового контролю мають право брати
пояснення в посадових осiб суб’єкта господарювання за встанов�
леними контрольними заходами фактами фiнансово�господар�
ської дiяльностi. За один робочий день до закiнчення встанов�
леного термiну проведення контрольних заходiв, як правило,
службовi особи суб’єктiв державного фiнансового контролю по�
виннi подати керiвнику та посадовим особам, вiдповiдальним за
фiнансову дiяльнiсть суб’єкта господарювання, на ознайомлення
i пiдпис результати контрольного заходу, оформленi за встанов�
леною формою. Бiльш детально особливостi проведення конт�
рольних заходiв суб’єктами фiнансового контролю будуть роз�
критi у наступних роздiлах.
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На третьому етапi другої стадiї здiйснюється документуван�
ня результатiв контрольних заходiв. Вiдповiдно до Стандарту
державного фiнансового контролю за використанням бюджет�
них коштiв, державного i комунального майна — 4 (далi Стан�
дарт—4), документування результатiв контрольного заходу —
це формування масиву документально зафiксованої iнформацiї
констатувального та аналiтичного характеру про органiзацiй�
но�правову та фiнансово�господарську дiяльнiсть суб’єкта гос�
подарювання, де проводилися контрольнi заходи, який повинен
забезпечувати розкриття теми контрольного заходу. Докумен�
тування результатiв складається з робочих, офiцiйних, додатко�
вих та супровiдних документiв.

Робоча документацiя, яка складена за результатами контроль�
них заходiв, являє собою допомiжнi неофiцiйнi записи, в яких
службова особа, що здiйснює контрольний захiд фiксує отрима�
ну в його процесi iнформацiю. Робоча документацiя може бути
оформлена у виглядi простих записiв, таблиць з групуванням
цифрових чи iнших даних та їх аналiзом, мiстити всi або окремi
опрацьованi та задокументованi результати дослiджень посадо�
вої особи, яка здiйснює контрольний захiд та повинна сприяти
забезпеченню складання офiцiйної документацiї. Пiсля завер�
шення контрольного заходу робоча документацiя знищується
особою, що безпосередньо її склала, за винятком передбачених
законодавством випадкiв, що регламентують необхiднiсть її збе�
рiгання.

Основною частиною матерiалiв, що складаються за резуль�
татами контрольних заходiв i являють обов’язковi для складан�
ня документи є офiцiйна документацiя. До неї належать акти, до�
вiдки та протоколи.

Додаткова документацiя складається за результатами конт�
рольних заходiв та є невiд’ємною частиною матерiалiв контроль�
них заходiв i оформляється як додатки. Це вiдповiднi пояснен�
ня, довiдки, промiжнi акти, розрахунки, зведенi реєстри тощо.
Цi документи пiдтверджують пiдсумки дослiдження за окреми�
ми напрямами або процесами контрольного заходу, якi зафiксо�
ванi в офiцiйнiй документацiї.

За результатами контрольних заходiв складається супровiд�
на документацiя, яка може мати характер:

а) офiцiйної (листування з органами державної влади, орга�
нами мiсцевого самоврядування, суб’єктами господарювання i
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громадянами з питань, якi стосуються результатiв контрольно�
го заходу, iншi офiцiйнi документи, оформленi пiсля закiнчення
контрольного заходу). До таких документiв вiдносяться i рiшен�
ня, що приймаються суб’єктами фiнансового контролю за резуль�
татами проведених контрольних заходiв. Ця документацiя є не�
вiд’ємною частиною матерiалiв контрольних заходiв;

б) неофiцiйної (внутрiшнi документи суб’єктiв фiнансового
контролю стосовно розгляду та оцiнки результатiв контроль�
них заходiв).

Офiцiйна документацiя, складена за результатами контроль�
них заходiв, є основною частиною матерiалiв контрольних захо�
дiв i являє собою обов’язковi до складання документи. До офi�
цiйної документацiї належать акти, довiдки та протоколи. Суб’єк�
ти державного фiнансового контролю самостiйно встановлюють
критерiї формування структури офiцiйної документацiї, дотри�
муючись унiфiкованого пiдходу, суть якого полягає в умовному
подiлi документа на такi частини: вступну (в якiй повнiстю або
частково зазначаються такi данi: пiдстава для здiйснення конт�
рольного заходу; тема контрольного заходу; назва суб’єкта гос�
подарювання, на якому здiйснювався контрольний захiд, мiсце
його розташування та загальнi вiдомостi про нього; дати почат�
ку i закiнчення контрольного заходу; перiод, який пiдлягав до�
слiдженню в ходi контрольного заходу; перелiк посадових осiб,
що його здiйснювали); констатувальну (в якiй зазначається змiст,
характер та результати контрольного заходу). Констатувальна
частина може бути подiлена на тематичнi роздiли за окремими
напрямами чи процесами контрольного заходу.

Документи, в яких мiстяться результати контрольних захо�
дiв, тобто проведеного контролю, фiксуються виявленi пору�
шення фiнансової та iншої дисциплiни, мають рiзнi назви: акт,
довiдка. Складання такого пiдсумкового документа має важли�
ве значення, адже вiн пiдлягатиме реалiзацiї, отже вiдомостi, що
мiстяться у ньому мають бути достовiрними, а висновки обґрун�
тованими, документально пiдтверджуваними та вiдображати ре�
альний стан справ на пiдконтрольному суб’єктi.

В актi слiд фiксувати основнi питання контролю, якi харак�
теризують порушення фiнансової дисциплiни. Не слiд заносити
численнi дрiбнi однорiднi факти, якi лише збiльшують обсяг ак�
та та ускладнюють його читання. Така кiлькiсть дрiбних фактiв
i другорядних питань дуже часто призводить до того, що най�
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бiльш важливi моменти губляться в загальнiй масi заактованих
порушень1.

Л. М. Крамаровський вказує на те, що остаточна редакцiя
викладених фактiв порушень приймається пiсля отримання вiд
винних посадових осiб вiдповiдних пояснень та перевiрки їх за�
перечень по сутi2.

Акт контролю складається в двох примiрниках, рiдше — в
трьох, i пiдписується керiвником пiдконтрольного суб’єкта, го�
ловним бухгалтером та iншими особами, що мають право пiд�
пису фiнансових документiв протягом не бiльше трьох днiв з
дня його вручення (надходження). Пiсля пiдписання акт реєст�
рується пiдроздiлом суб’єкта фiнансового контролю, що провiв
контроль в спецiальному журналi. У разi заперечень або заува�
жень до акта особи, що мають право пiдпису, пiдписують його iз
застереженням та подають зауваження у письмовому виглядi до
суб’єкта фiнансового контролю.

Пiсля проведення контрольних заходiв складається звiт. Вiн
затверджується керiвником структурного пiдроздiлу суб’єкта фi�
нансового контролю. У звiтi визначається: мета, масштаби та
методика проведення контрольного заходу; оцiнка рiвня прове�
дення пiдготовчої роботи та програми; оцiнка роботи кожного
члена контрольної групи; достатнiсть часу на проведення пе�
ревiрки; характер поведiнки посадових осiб пiд час перевiрки;
якiсть i своєчаснiсть отриманих матерiалiв з iнших контрольних
органiв; витрачений час на складання i реалiзацiю матерiалiв
перевiрки порiвняно з планом; наявнiсть зауважень посадових
осiб пiдконтрольного суб’єкта до акта; пропозицiї щодо вдоско�
налення методики перевiрки, виявлення нових методiв пору�
шення фiнансового законодавства та пропозицiї по боротьбi з
ними шляхом вдосконалення законодавства тощо.

За результатами проведеного аудиту також складається ау�
диторський звiт — це пiдсумковий документ про результати про�
веденого контрольного заходу, що мiстить висновки та пропо�
зицiї щодо вдосконалення дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта.
У Стандартах з аудиту державних фiнансiв термiн «звiти» ви�
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значено як висновки аудитора та його iншi мiркування щодо
всiх фiнансових документiв загалом, викладенi за результатами
фiнансового аудиту чи аудиту законностi, а також звiт, пiдгото�
влений пiсля завершення аудиту ефективностi. Вiдзначається,
що визначити одне правило оформлення звiтiв за результатами
аудитiв для всiх без винятку ситуацiй неможливо, у той же час
мають iснувати керiвнi принципи, що допоможуть аудитору сфор�
мулювати свою точку зору в його висновку чи звiтi.

Правила складання звiтiв передбачають, що текст звiту по�
винен легко сприйматися, не повинен бути нi розпливчатим, нi
двозначним i має мiстити тiльки iнформацiю, яка пiдтверджу�
ється достатнiми i обґрунтованими доказами. У звiтi пiсля про�
ведення аудиту ефективностi зазначається рiвень економiї та ре�
зультативностi набутих i використаних ресурсiв, уточнюється,
чи у повному обсязi були досягнутi запланованi цiлi, вказуються
всi суттєвi порушення законодавства, якi представляють iнтерес
у свiтлi поставлених цiлей при здiйсненнi цього аудиту. У разi
проведення аудиту законностi аудитор повинен пiдготувати за
результатами перевiрки стану дотримання чинних законiв i iн�
ших нормативних актiв — письмовий звiт, який може бути або
окремим роздiлом звiту про перевiрку фiнансових звiтiв, або
окремим документом. Звiт має мiстити перелiк пiдроздiлiв, якi
були перевiренi на предмет дотримання законiв i iнших норма�
тивних актiв i тих пiдроздiлiв, якi не були перевiренi. Стандар�
ти встановлюють загальнi принципи формату та змiсту звiтiв.
Аудитори повиннi ретельно формулювати свої думки та чiтко
зазначати у звiтi характер i обсяг iнформацiї, якою могла свiдо�
мо володiти (чи повинна була володiти) структура, що перевi�
ряється, в момент прийняття рiшень. Вiдповiдно, для того щоб
факти, наведенi у звiтi, були повними, точними та належним чи�
ном викладеними, вони, як правило, включаються до нього за
згодою ревiзованої структури.

Юридичне значення для органiв державної влади i управ�
лiння, органiв мiсцевого самоврядування, судових та правоохо�
ронних органiв, юридичних i фiзичних осiб має аудиторський
висновок.

У Мiжнародних стандартах аудиту зазначається, що метою
аудиту фiнансової звiтностi є надання можливостi аудитору да�
ти висновок (виразити думку) стосовно того, чи пiдготовлена
фiнансова звiтнiсть з усiх суттєвих аспектiв вiдповiдно до вста�
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новленої концептуальної основи її надання. Аудиторський вис�
новок повинен ґрунтуватися на iнформацiї, що отримує аудитор
в процесi формулювання висновкiв, яка в Мiжнародних стандар�
тах аудиту називається аудиторським доказом (Audit evidence)
i включає первиннi документи i облiковi записи, на яких ґрун�
тується фiнансова звiтнiсть, а також пiдтверджувальну iнфор�
мацiю з iнших джерел.

Стандарти з аудиту державних фiнансiв (далi — Стандарти)
мiстять главу 4, що має назву «Правила складання звiтiв», в якій
вiдзначається, що висновок аудитора щодо всiх фiнансових до�
кументiв загалом, як правило, викладається лаконiчно та упо�
рядковано. Стандарти встановлюють формат та змiст висновкiв
i звiтiв. Так, висновок чи звiт повинен мiстити: вiдповiднi назву
чи заголовок, якi надають читачевi можливiсть вiдрiзняти його
вiд фiнансових звiтiв чи iнформацiї, поданої iншими сторона�
ми; посилання на цiлi та обсяг аудиту, оскiльки така iнформацiя
уточнює доцiльнiсть та обсяги перевiрки; данi про одержувача,
який в рiзних країнах може бути рiзним або який визначаєть�
ся згiдно iз дiючою системою органiзацiї державного контролю
(у разi iснування офiцiйно встановлених процедур подання звi�
ту чи висновку одержувач може не зазначатися); назву ревiзо�
ваної структури, дату та перiод, за який аналiзувались фiнансо�
вi документи, а також обсяги тiєї сфери дiяльностi, яка пiдляга�
ла ревiзiї; положення закону чи нормативного акта, на пiдставi
якого був проведений аудит як контрольний захiд; застосованi
стандарти та методи, що надає зацiкавленим особам можливiсть
бути впевненим, що аудит здiйснювався iз дотриманням загаль�
ноприйнятих процедур. Крiм цього, вiн має бути пiдписаним та
мiстити дату — це допомагає зрозумiти, що аудитор враховував
подiї чи операцiї, про якi йому стало вiдомо до цiєї дати (у випад�
ку фiнансових перевiрок остання може бути пiзнiшою вiд перiо�
ду, який перевiрявся).

У зарубiжнiй аудиторськiй практицi застосовуються чотири
види аудиторських висновкiв, про якi йдеться як у Глосарiю тер�
мiнiв, що прийнятi у Мiжнародних стандартах аудиту (далi —
Глосарiй), так i у Стандартах. Перший вид — це позитивний ви�
сновок (безумовний) — висновок без зауважень. Вiдповiдно до
Глосарiю думка без застереження виражається у тому випад�
ку, коли аудитор приходить до висновку, що фiнансова звiтнiсть
правдиво i достовiрно вiдображає дiяльнiсть пiдконтрольного
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суб’єкта (або надана достовiрно з усiх суттєвих аспектiв) i скла�
дена вiдповiдно до встановленої концептуальної основи надан�
ня фiнансової звiтностi. Умовно позитивний висновок, або ви�
сновок iз зауваженнями чи застереженнями, — це висновок, що
пiдтверджує достовiрнiсть фiнансової звiтностi, але з певними
застереженнями, якi не мають суттєвого значення. Глосарiй мiс�
тить термiн «думка iз застереженнями» (Qualified opinion) —
думка iз застереженнями висловлюється у тому випадку, коли
аудитор приходить до висновку, що думка без застереження не
може бути виражена, але наслiдки будь�яких розбiжностей з ке�
рiвництвом пiдконтрольного суб’єкта або обмеження масштабу
аудиту не є настiльки суттєвими i глибокими щодо вимоги ви�
разити негативну думку або вiдмовитися вiд вираження думки.
У Стандартах уточнюються випадки, при яких аудитор складає
висновок iз застереженням: обсяг аудиту є обмеженим; аудитор
вважає, що фiнансовi звiти є неповними чи помилковими, або,
що прийнятi стандарти бухгалтерського облiку застосовували�
ся необґрунтовано вiльно; якщо iснують сумнiви щодо фiнансо�
вої звiтностi.

Негативний висновок — це висновок, в якому не пiдтвер�
джується достовiрнiсть фiнансової звiтностi. У Глосарiю зазна�
чається, що негативна думка (Adverse opinion) виражається у
тому випадку, якщо вплив розбiжностей є суттєвим i глибоким
для фiнансової звiтностi, та аудитор приходить до висновку, що
вираження думки iз зауваженнями в звiтi є неадекватним для
розкриття iнформацiї, яка вводить в оману або не вiдображає
повної картини фiнансової звiтностi. Стандарти не мiстять чiткої
назви такого висновку. У них йдеться про вiдмову вiд пiдтвер�
дження, що має мiсце у випадках, коли аудитор не може скласти
висновок стосовно всiєї фiнансової звiтностi загалом, тому що
вiн повнiстю не згодний iз ними, навiть щоб надавати висновок
iз застереженням, вiн вiдмовляється їх пiдтверджувати. У випад�
ках, коли аудитор не може скласти висновок щодо всiх фiнансо�
вих результатiв загалом через їх неточнiсть або через те, що обсяг
перевiрки не дозволяє йому провести поглиблений аналiз цього
настiльки важливого моменту i надання висновку iз застережен�
нями стосовно деяких статей буде не достатнiм, вiн вiдмовля�
ється складати свiй висновок. У такому разi йдеться про вiдмо�
ву вiд вираження думки (Disclaimer of opinion), тобто вiдмову
вiд аудиторського висновку або вiдсутнiсть висновку.
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У нормативно�правових актах, що врегульовують питання
здiйснення аудиту, уточнюється поняття «аудиторський висно�
вок» та вказується, яка iнформацiя повинна в ньому мiстити�
ся, залежно вiд виду аудиту та форми контролю. Наприклад,
у Законi України «Про внесення змiн до Закону України «Про
аудиторську дiяльнiсть» (ст. 7) аудиторський висновок визна�
чено як документ, що складений вiдповiдно до стандартiв аудиту
та передбачає надання впевненостi користувачам щодо вiдповiд�
ностi фiнансової звiтностi або iншої iнформацiї концептуаль�
ним основам (законам та iншим нормативно�правовим актам
України, положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, внут�
рiшнiм вимогам та положенням суб’єктiв господарювання, iншим
джерелам), якi використовувалися при його складаннi. У Мето�
дичних рекомендацiях з проведення органами державної конт�
рольно�ревiзiйної служби аудиту фiнансової та господарської
дiяльностi бюджетних установ (затвердженi наказом Головного
контрольно�ревiзiйного управлiння України № 451 вiд 19.12.2005)
вказано, що аудиторський висновок є основним роздiлом ауди�
торського звiту, в якому мiститься оцiнка достовiрностi фiнан�
сової звiтностi бюджетної установи, зазначається, що вiн може
бути позитивним, позитивним iз застереженням, негативним та
повинен складатися iз трьох частин: вступної, аналiтичної, пiд�
сумкової.

З моменту прийняття рiшення за результатами контролю,
тобто видання наказу, розпорядження, постанови, iнших доку�
ментiв суб’єктом фiнансового контролю на пiдставi пiдсумкової
офiцiйної документацiї починається третя стадiя процесу фiнан�
сового контролю .

I. Б. Шахов та В. М. Горшеньов сформулювали вимоги до
рiшень суб’єктiв фiнансового контролю: форма контрольного
рiшення повинна знаходитися в нерозривному зв’язку з право�
вими i моральними вимогами, яким повинен вiдповiдати змiст
рiшення; оформлене рiшення має представляти офiцiйне завер�
шення дiй даної стадiї1.

Четвертою стадiєю процесу фiнансового контролю є конт�
роль виконання прийнятого рiшення. Проведення контрольних
дiй i передбачає впровадження отриманих результатiв, що не
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можливе без органiзацiї контролю за його виконанням. Рiшен�
ня має бути виконано повною мiрою i у встановлений строк. Для
здiйснення контролю за його виконанням контролюючi суб’єк�
ти застосовують наступнi форми: отримання письмової iнфор�
мацiї про виконання рiшення, перевiрка шляхом безпосеред�
нього виїзду контролюючого суб’єкта на мiсце i складання акта
чи довiдки, проведення перевiрки в порядку контролю1.

Важливе значення має оприлюднення результатiв контролю,
яке можна вiднести до додаткової стадiї процесу фiнансового
контролю. Стандарт державного фiнансового контролю за ви�
користанням бюджетних коштiв, державного i комунального
майна — 8 «Оприлюднення результатiв державного фiнансового
контролю» визначає загальнi норми оприлюднення результатiв
державного фiнансового контролю. Оприлюднення здiйснюєть�
ся з урахуванням необхiдностi дотримання режиму спецiальних
обмежень, установлених законодавством. Порядок оприлюднен�
ня результатiв державного фiнансового контролю розробляєть�
ся кожним мiнiстерством, iншим центральним органом вико�
навчої влади самостiйно з дотриманням норм цього Стандарту
та вiдповiдно до законодавства.

Можуть використовуватися наступнi форми висвiтлення iн�
формацiї: випуск i поширення iнформацiйних та довiдкових збiр�
никiв, бюлетенiв (спецiальних бюлетенiв), журналiв, оглядiв,
прес�релiзiв, експрес�iнформацiї; опублiкування нормативно�
правових актiв в офiцiйних виданнях та базах законодавства;
проведення прес�конференцiй, брифiнгiв, органiзацiя iнтерв’ю
з керiвниками суб’єктiв державного фiнансового контролю для
вiтчизняних i зарубiжних засобiв масової iнформацiї; публiка�
цiї виступiв керiвникiв або iнших вiдповiдальних працiвникiв
суб’єктiв державного фiнансового контролю у засобах масової
iнформацiї; проведення тематичних теле� i радiопередач з пи�
тань дiяльностi суб’єктiв державного фiнансового контролю;
функцiонування власних веб�сторiнок в Iнтернетi; iншi форми
поширення офiцiйної iнформацiї, що не суперечать законодав�
ству. При оприлюдненнi iнформацiї необхiдно дотримуватись
установлених вимог законодавства щодо збереження державної
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таємницi, конфiденцiйної, таємної, службової iнформацiї та iн�
шої iнформацiї, обмеження щодо розголошення якої установ�
ленi суб’єктом господарювання в межах, визначених законодав�
ством, а також установлених термiнiв її нерозголошення.

Питання
для самоконтролю

1. Якi особливi ознаки характеризують процес фiнансового конт�
ролю?

2. Дайте визначення процесу фiнансового контролю.
3. Чим обумовлений подiл процесу фiнансового контролю на стадiї?
4. Що являє собою стадiя процесу фiнансового контролю?
5. Назвiть стадiї процесу фiнансового контролю.
6. Вчинення яких дiй передбачає така стадiя процесу фiнансового

контролю, як пiдготовча?
7. Що є безпосередньою пiдставою для проведення контрольного

заходу?
8. Чи обов’язково контролюючий суб’єкт повинен зробити вiдпо�

вiдний запис в спецiальному журналi реєстрацiї перевiрок, що
ведеться пiдконтрольним суб’єктом?

9. Яка супровiдна документацiя складається за результатами кон�
трольних заходiв?

10. Яка рiзниця мiж аудиторським звiтом i аудиторським висновком?

Тести
1. Стадiї процесу фiнансового контролю:

а) визначенi у Мiжнародних документах;
б) визначенi у Стандартах державного фiнансового контролю за

використанням бюджетних коштiв, державного i комунального
майна;

в) не визначенi в жодному нормативному актi.
2. Документування результатiв контрольних заходiв здiйснюється

шляхом прийняття:
а) акта;
б) довiдки;
в) висновкiв;
г) звiту;
д) офiцiйних, додаткових та супровiдних документiв.
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Роздiл 4
IÑÒÎÐIß ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÔIÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÒÀ ÀÓÄÈÒÓ

4.1. Çàðîäæåííÿ ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ i àóäèòó
òà ¿õ ðîçâèòîê äî XVII ñòîëiòòÿ
Оскiльки категорiї «фiнансовий контроль» та «аудит»

тiсно пов’язанi з фiнансами, то можна стверджувати, що конт�
роль починає виникати у перiод виникнення i становлення пуб�
лiчних фiнансiв та розвитку фiнансових вiдносин.

Контрольнi функцiї в суспiльствi досить рiзноманiтнi, при�
чому сфера їх поширення при переходi вiд однiєї формацiї до
iншої постiйно розширюється. Змiнюються завдання контролю,
його змiст, органiзацiйнi форми здiйснення в результатi появи
причин економiчного, полiтичного i соцiального характеру1.

Iсторично саме виникнення грошових вiдносин, самих гро�
шей приводить до виникнення своєрiдного об’єкта контролю —
грошових ресурсiв, це сприяло видiленню фiнансового контро�
лю iз контролю за ресурсами2. Сьогоднi немає достовiрних да�
них про господарський устрiй первiснообщинного ладу, отже
ми можемо лише припустити, що якщо не було постiйного дер�
жавного апарату, то не iснувало й системи формування доходiв
i витрат. Але у такому суспiльствi iснував внутрiшнiй контроль,
що здiйснювався за приватними фiнансами, тобто за бюджетом
сiм’ї, який навряд чи можна назвати фiнансовим у сучасному ро�
зумiннi. З виникненням держави пiдвищується i роль фiнансiв,
якi називатимуться державними або пiзнiше публiчними, ство�
рюється, формується державний апарат i, вiдповiдно, спецiальнi
суб’єкти, що надiляються саме контрольними функцiями, отже
виникає фiнансовий контроль.

Аудит як недержавна форма контролю виник у далеку дав�
нину та iснував поряд iз державним фiнансовим контролем.

1 Вознесенский Э. А. Финансовый контроль в СССР. — М.: Юрид. лит.,
1973. — С. 6.

2 Бровкина Н. Д. Основы финансового контроля: Учеб. пособие / Н. Д. Бров�
кина; Под. ред. М. В. Мельник. — М.: Магистр, 2007. — С. 15.



На думку дослiдникiв, першою країною, що створила ауди�
торську систему, був Китай, де в 700 роцi до н. е. iснувала поса�
да Генерального аудитора, який повинен був гарантувати по�
ряднiсть та чеснiсть урядових чиновникiв, що розпоряджали�
ся державними коштами та майном1. Як стверджують iстори�
ко�архiвнi матерiали, форми державного фiнансового контро�
лю з’явилися бiля 4000 рокiв до н. е., саме тодi, коли стародавнi
цивiлiзацiї Близького Сходу розпочали створювати високоорга�
нiзованi держави, налаштовувати господарську дiяльнiсть, поча�
ли займатися облiком доходiв та витрат, зборiв податкiв, отже i
виникла потреба контролю, метою якого було зменшення втрат
вiд помилок та шахрайства2.

Найбiльшого розвитку набув аудит у Грецiї та Римi, а дер�
жавний фiнансовий контроль у Вавiлонi, Китаї, Єгиптi. В про�
вiнцiях та володiннях призначалися казначейськi чиновники, так
званi аудитори, з метою контролю рахiвництва. Перевiрки, якi
здiйснювалися державними чиновниками, були спрямованi на
витрати бюджету та його дохiдну частину. У цей перiод контроль�
нi функцiї не вiдокремлювалися вiд облiкових та управлiнських.

На такому iсторичному етапi до основних ознак фiнансового
контролю можна вiднести те, що контрольнi функцiї тут викону�
вали вищi посадовi особи держави або окремi чиновники, а також
починають формуватися окремi контрольнi органи. Крiм цього, за�
роджується методологiя контролю, зокрема вводиться iнвентариза�
цiя як специфiчний його метод, ведеться контроль облiкових запи�
сiв. Так, у Стародавньому Єгиптi державний фiнансовий контроль
здiйснюється через фiнансове управлiння i спецiальних чиновни�
кiв, у Грецiї «логiсти» i «евфiни» приймали фiнансовi звiти вiд по�
садових осiб i порушували кримiнальнi справи у випадку прихову�
вання зловживання фiнансами3. У Вавiлонi, у Законах Хаммурапi
зазначалося, що купцi повиннi вести облiк, тобто законодавчо було
закрiплено таку функцiю контролю, як облiк фiнансових ресурсiв.

Iсторiї зародження та становлення фiнансового контролю
присвячували свої публiкацiї науковцi у рiзнi перiоди. Особли�
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вий iнтерес представляють роботи вчених, що стосуються виник�
нення i розвитку державного фiнансового контролю. До них мож�
на вiднести працi В. Саковича1, якi дають можливiсть прослiд�
кувати процес становлення державного фiнансового контролю.

Характерним явищем для рабовласницького i феодального
ладу було ототожнення доходiв i витрат глави держави з дер�
жавними доходами i витратами. Глава держави розпоряджався
ресурсами держави як своєю власнiстю. Лише в перiод Римської
республiки, коли основну роль у полiтичному життi вiдiгравав
Римський сенат, публiчне господарство було вiддiлене вiд при�
ватного. Фактично витрати держави включали в себе деякi еле�
менти фiнансового контролю з боку Римського сенату, який ви�
конував функцiю розподiлу вiдповiдних доходiв. Цi елементи
фiнансового контролю були незначними, оскiльки навiть апарат
державного управлiння утримувався не за рахунок державних
коштiв, а за рахунок рiзних поборiв з населення2. Фiнансовий
контроль над грошовими ресурсами феодалiв i монархiв був вiд�
сутнiй повнiстю. А. Смiт у свiй час писав про те, що всякий плат�
ник вiддається у владу збиральника податкiв, який може обтя�
жувати порядок для будь�якого неугодного йому платника або
вимагати пiд загрозою такого обтяження подарунок або хабар.

На територiї сучасної України вперше згадується про фi�
нансовий контроль ще до Х ст., оскiльки платежi князям, дань
татарським ханам здiйснювалися спочатку в натуральнiй, а пiз�
нiше i в грошовiй формах, що контролювалася владою3. Одну з
перших фiнансово�бюджетних систем, з якої пiшли паростки
сьогоднiшньої моделi фiнансового контролю, було розроблено i
законодавчо закрiплено за часiв Київської Русi в «Руськiй прав�
дi» Ярослава Мудрого4. Бiльш впорядковано було процес орга�
нiзацiї фiнансового контролю у XII ст., у створеному Володи�
миром Мономахом Уставi.
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Як зазначалося, аудит у перекладi означає слухати. Звiдси у
давнину, у Великобританiї, аудит проводився у двох формах: у
мiстах в присутностi посадових осiб уряду i громадян здiйсню�
валося прослуховування аудиторських звiтiв, якi казначеї зачи�
тували в голос; аудитори проводили перевiрку рахункiв сплати
управляючих фiнансами великих маєткiв за «дебетом i креди�
том» з наступним усним звiтом перед власником i радою управ�
ляючих даного маєтку1.

У Середнi вiки в Європi зароджується бухгалтерський об�
лiк i контроль. Так, здiйснюється реєстрацiя угод, з метою ви�
значення правильностi їх укладення двома рiзними вiдповiдаль�
ними особами.

Пiзнiше, з’являються спецiальнi трактати про контроль об�
лiку i звiтностi, отже йде процес удосконалення облiку i конт�
ролю господарської дiяльностi. Так, у одному iз трактатiв за�
значалося, що необхiдно пiддавати ретельнiй перевiрцi звiти,
щороку провадити iнвентаризацiю для перевiрки звiтних i фак�
тичних залишкiв цiнностей, обов’язково здiйснювати iнвента�
ризацiю дебiторської заборгованостi, пiдтверджувати правиль�
нiсть цiн, зазначених у звiтi. В iнших трактатах згадувалося i
про ревiзiю2.

У документах XIII ст. зустрiчаються записи про аудит. Так,
в Англiї у 1285 р., було видано нормативний акт, вiдповiдно до
якого надавалися певнi привiлеї не лише державним посадовим
особам, що проводили аудит, а й цивiльним. Це ще раз пiдтвер�
джує версiю про те, що паралельно iснувало два види фiнансо�
вого контролю: державний i недержавний, який почав застосову�
ватися для здiйснення контролю за публiчними фiнансами.

Пiзнiше, з XV ст. починають використовуватися як докази в
судах так званi облiковi записи, а в 1494 р. в книзi Луки Пачолi
«Трактат про рахунки i записи» вже використовується термiн
«фiнансовий контроль»3.
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4.2. Ôiíàíñîâèé êîíòðîëü i àóäèò
ó XVII — ïî÷àòêó XX ñòîëiòòÿõ (äî ðîçïàäó ÑÐÑÐ)
У даний перiод формувалися новi пiдходи до фiнансо�

вого контролю та аудиту. У Росiї встановлюється суворий по�
рядок фiнансової звiтностi. Аудит поступово перетворюється iз
процесу слухання на документальний, що передбачало прове�
дення перевiрок на пiдставi дослiдження вiдповiдних фiнансо�
вих та пов’язаних з ними документiв.

Дослiдники зазначають, що iнститут державних аудиторiв ви�
ник у Росiї за часiв Петра I, бо у вiйськовому статутi 1698 року
вказувалося на iснування в армiї посад аудиторiв, одним iз зав�
дань яких було здiйснення контролю за витратами бюджету, бiль�
шу частину видаткiв якого становили саме витрати на армiю1.

Спроби створення незалежного аудиторського контролю в
Росiйськiй iмперiї (у складi якої на той час перебувала Україна)
вiдносяться до 1831 року (в цей перiод було створено iнститут
присяжних бухгалтерiв, а в 1909 р. iнститут бухгалтерiв).

Важливу роль у розвитку i становленнi аудиторського конт�
ролю вiдiграли акцiонернi товариства, акцiонери яких хотiли ма�
ти гарантiю щодо збереження капiталу, а, вiдповiдно, i правиль�
ностi ведення бухгалтерського облiку. Банкрутство перших ак�
цiонерних товариств створило попит на квалiфiкованих осiб —
експертiв у галузi бухгалтерiї, якi мали захистити iнтереси iнве�
сторiв. У Великобританiї почали створюватися професiйнi об’єд�
нання, якi перевiряли на замовлення зацiкавлених осiб фiнан�
совi звiти2. На початку XVIII ст. в Англiї на державному рiвнi
визнається необхiднiсть проведення незалежної перевiрки ра�
хункiв пiдприємств. Тобто у зазначений перiод недержавний фi�
нансовий контроль починає швидко розвиватися. А наприкiнцi
XIX ст. аудит сформувався у самостiйну сферу професiйної дi�
яльностi. Але вважається, що свiй юридичний початок незалеж�
ний аудит бере з 1853 р., коли у Шотландiї було утворено Едiн�
бургзький iнститут аудиторiв.

Можна погодитися з науковцями, якi вважають, що iснуван�
ня та розвиток незалежного аудиту у рiзних державах та регiо�
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нах має суттєвi вiдмiнностi, що викликанi: соцiально�економiч�
ними особливостями країн та регiонiв свiту (особливостями роз�
витку ринку капiталу, рiвнем та темпами економiчного розвитку,
ступенем централiзацiї управлiння економiкою та соцiальною
сферою тощо); соцiально�полiтичними особливостями внутрiш�
ньої та зовнiшньої полiтики окремих держав (вiдносинами з iн�
шими державами, специфiкою соцiально�полiтичних пiдходiв
до вирiшення внутрiшнiх проблем); особливостями законодав�
ства держав та загального культурно�освiтнього рiвня (специ�
фiкою правового врегулюванню дiяльностi аудиторiв)1.

Iсторiя створення органiв державного контролю на терито�
рiї сучасної України починається з 1654 р., з моменту створення
Рахункового наказу царя Олексiя Михайловича Романова. На
цей орган покладалися функцiї контролю за сумами, якi надхо�
дили до рiзних державних установ та вiд них у спецiальнi фонди.

На початку XVIII ст. Петром I було створено Ближню кан�
целярiю, яка займалася питаннями державного господарства,
фiнансiв та контролю. В 1720 р. вона була реорганiзована у Ре�
вiзiон�колегiю як спецiальний контрольний орган, потiм пе�
рейменована у Ревiзiон�контору i складала частину канцелярiї
Сенату. При Катеринi I Ревiзiон�контора була вiдновлена як са�
мостiйна установа, а вищий контроль за державним фiнансо�
вим господарством перейшов до Верховної Таємної Ради2. У гу�
бернiях почали створюватися контрольнi установи, якi знаходи�
лися пiд безпосереднiм управлiнням державного казначея. Ука�
зом Олександра I у лютому 1809 р. в Державному казначействi
було створено Державну експедицiю для ревiзiї рахункiв — пер�
ша самостiйна установа, до обов’язкiв якої вiдносився нагляд за
правильнiстю та законнiстю надходжень державних доходiв та
проведенням витрат, яка пiзнiше була реорганiзована у Головне
управлiння ревiзiї державних рахункiв на чолi з державним конт�
ролером, що прирiвнювалося до статусу мiнiстерства. У 1836 р.
згадане управлiння було перейменовано на Державний конт�
роль, який на початку створення не проводив ревiзiю звiтностi,
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оскiльки не мав доступу до первинних документiв. На мiсцях
були створенi мiсцевi установи Державного фiнансового конт�
ролю, якi називалися контрольними палатами та проводили ре�
вiзiю звiтностi мiсцевих установ.

Пiзнiше у 1892 р. було видано закон про Державний конт�
роль, згiдно з яким на нього покладалися ревiзiйнi (ревiзiя звiт�
ностi про фiнансово�господарськi операцiї, попереднiй та фактич�
ний контроль), адмiнiстративнi (участь представникiв Держав�
ного контролю в колегiальних установах) та бюджетнi функцiї
(перевiрка фiнансових кошторисiв та участь в їх складаннi, пiд�
готовка звiту за виконанням державного розпису доходiв та ви�
трат, удосконалення форм правил та форм звiтностi та ведення
рахункiв)1.

Iз створенням у 1905 р. Ради мiнiстрiв Державний контроль
було включено до її складу.

Органiзацiя контролю за державними фiнансами в країнах
Європи була подiбною. Не iснувало мiсцевих установ, а вся ре�
вiзiя проводилася централiзованою установою, яка у бiльшос�
тi держав називалася Рахунковою палатою. У Великобританiї
засновано службу Генерального контролера�аудитора, який ра�
зом з пiдлеглими йому аудиторами здiйснював ревiзiю. Дiяль�
нiсть органiв державного фiнансового контролю була спрямо�
вана на ревiзiю дiй виконавцiв та розпорядникiв iз збору держав�
них доходiв та проведення витрат. У бiльшостi випадкiв така
ревiзiя зводилася до документальної перевiрки2.

Пiсля революцiї 1917 р. в Росiї новою владою використову�
вався досвiд органiзацiї фiнансового контролю дореволюцiйно�
го перiоду, але аудит як пiдприємницька дiяльнiсть фактично не
застосовувався. У 20�х роках увагу фiнансовому контролю при�
дiляли А. В. Нiколаєва («Финансовый контроль». — М., 1926),
А. О. Альський. Особливу увагу слiд звернути на роботу А. О. Аль�
ського «Задачи и методы финансового контроля» (1925), в якiй
автор досить грунтовно i повно розкрив завдання фiнансового
контролю у бюджетнiй сферi, якi були характернi для того перiо�
ду, наводячи приклади неефективного витрачання коштiв тощо,
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вiн проаналiзував органiзацiю i деякi результати роботи апара�
ту фiнансового контролю, вказав на важливiсть ревiзiї як мето�
ду фiнансового контролю.

Одним iз перших декретiв радянської влади був декрет про
утворення Народного комiсарiату Державного контролю, основ�
ним завданням якого було проведення ревiзiї господарсько�фi�
нансової дiяльностi. Паралельно iснував Робочий контроль з ме�
тою нагляду i контролю за дiяльнiстю пiдприємств. У 1920 р. було
створено Народний комiсарiат Робiтничо�селянської iнспекцiї,
що надiлявся певними контрольними функцiями по проведен�
ню ревiзiй пiдприємств, який був реорганiзований у 1934 роцi.

У цей перiод в iнших державах створюються рiзноманiтнi
органiзацiї, спiлки професiйних аудиторiв (бухгалтерiв), якi ви�
магають вiд урядiв нормативно оформити їх дiяльнiсть.

Важливу роль у розвитку фiнансового контролю в СРСР,
вiдiграли працi радянських вчених 30—40�х рокiв: Д. I. Аленчи�
кова («Внутриведомственный финансовый контроль и докуме�
нтальные ревизии в нефтяной промышленности СССР», 1946),
О. М. Ляндо (Государственный финансовый контроль в СССР //
Советские финансы. — 1941. — № 1—2). Особливо слiд вiдзна�
чити монографiю М. М. Ровинського «Финансовый контроль в
СССР», 1947), в якiй дається iсторiя органiзацiї фiнансового
контролю в СРСР, розкриваються його форми, правовий статус
певних контрольних органiв СРСР i деяких зарубiжних країн:
Англiї, Францiї, США, Бельгiї, придiляється увага органiзацiї i
загальним методам контрольно�ревiзiйної роботи.

У 50—60�х роках фiнансовому контролю присвячували свої
працi: О. О. Анiсiмов, О. I. Коняєв («Финансовый контроль в
дореволюционной Росии», 1959), М. С. Малеїн. О. О. Анiсiмов
у своїй книзi «Финансовый контроль в капиталистических стра�
нах» зробив спробу показати органiзацiю фiнансового контро�
лю у капiталiстичних країнах, розкрив його сутнiсть, розглянув
сферу i види фiнансового контролю, що здiйснюється парламен�
том, урядовими та вiдомчими органами, виклав основнi питан�
ня органiзацiї i методiв контролю. М. С. Малеїн у 1964 р. видає
монографiю «Кредитно�расчетные правоотношения и финансо�
вый контроль», в якiй особлива увага придiляється формам фi�
нансового контролю, питанням пiдвищення його ефективностi.

До проблеми фiнансового контролю зверталися вченi i у 70—
80�х роках: Г. А. Айвазян («Правовые основы организации и дея�
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тельности финансовых органов в СССР», 1978), I. А. Андрєєв
(«Финансовый контроль в СССР», 1974), I. А. Белобжецький
(«Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм»,
1989), Е. О. Вознесенський («Финансовый контроль в СССР»,
1973), Л. М. Крамаровський («Ревизия и контроль», 1988), В. I. Ту�
ровцев («Государственный и общественный контроль», 1970),
В. Н. Шеметов («Развитие социалистического контроля», 1988),
але їх дослiдження були фрагментарними. Значний внесок у роз�
виток фiнансового контролю як iнституту фiнансового права у
цей час внесла Н. О. Ковальова. У центрi уваги її дисертацiйного
дослiдження були правовi питання фiнансового контролю. У ди�
сертацiйнiй роботi «Правовые основы финансового контроля в
СССР» (1975) робиться спроба чiткого розмежування фiнансо�
во�контрольної дiяльностi, юридичного iнституту фiнансового
контролю як правової форми цiєї дiяльностi, фiнансового конт�
ролю як елемента в механiзмi керування економiкою i фiнансо�
вого контролю як засобу охорони норм фiнансового права. До�
сить детально органiзацiю фiнансового контролю в Росiї i роз�
винутих державах описано у науково�методичному посiбнику
С. О. Шохiна та Л. I. Воронiної «Бюджетно�финансовый конт�
роль и аудит. Теория и практика применения в России» (1997),
а iсторико�правовi аспекти здiйснення державного фiнансового
контролю в Росiї у курсi лекцiй О. Ю. Грачової i Л. Я. Хорiної
«Государственный финансовый контроль» (Москва, 2005).

Iсторiя фiнансового контролю в Українi у зазначений пе�
рiод детально описана у пiдручнику М. Ф. Базася «Методика та
органiзацiя фiнансового контролю» (Київ, 2004). Так, М. Ф. Ба�
зась вiдзначає, що в перiод з 1917 р. (з березня) по 1919 р. (лю�
тий) основними завданнями контрольних органiв, що iснували
при мiнiстерствi фiнансiв, були: забезпечення цiльового витра�
чання фiнансових ресурсiв та одержаних вiд iноземних держав
кредитiв на потреби вiйська, утримання органiв влади, установ
соцiальної сфери. Пiзнiше зусилля фiнансових органiв i конт�
рольно�ревiзiйних апаратiв були спрямованi на накопичення кош�
тiв та ефективне i цiльове їх використання.

Щодо iснування та розвитку самого фiнансового контролю,
то необхiдно вiдзначити, що постановою Ради Народних комi�
сарiв СРСР у 1925 р. було створено iнститут державних бухгал�
терiв�експертiв, завданнями якого були: перевiрка рiчних i лiк�
вiдацiйних балансiв певних установ i пiдприємств; проведення
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експертиз та надання висновкiв i консультацiй на вимогу ви�
значених державних органiв iнше.

У СРСР основну роль у державному фiнансовому контролi
вiдiгравали ради народних депутатiв, якi вважалися органами дер�
жавної влади, на них згiдно з Конституцiю 1977 р. (статтi 93, 94)
покладалися обов’язки щодо контролю за проведенням в життя
рiшень з керiвництва усiма галузями державного, господарсько�
го i соцiально�культурного будiвництва, а також заслуховуван�
ня звiтiв виконавчих, розпорядчих та iнших органiв, в тому чис�
лi з питань фiнансово�господарської дiяльностi. Iснували й ор�
гани народного контролю, якi здiйснювали як державний, так i
громадський контроль (ст. 92 Конституцiї СРСР). Детально си�
стему, компетенцiю i порядок дiяльностi цих органiв визначав
Закон про народний контроль в СРСР (вiд 30.11.1979 р.).

У 1987 р. на базi Головного управлiння валютного контро�
лю Мiнiстерства фiнансiв СРСР за постановою Ради Мiнiстрiв
СРСР була створена фiрма «Iнаудит» — це стало поштовхом до
розвитку аудиту в СРСР, а пiзнiше i в Українi, де було створене
дочiрнє пiдприємство в мiстi Києвi. З цього моменту i почали
формуватися незалежнi аудиторськi фiрми, що надавали вiдпо�
вiднi послуги. Але належної нормативної бази, що врегульову�
вала б питання органiзацiї i здiйснення аудиту ще не iснувало.

Створення Мiнiстерства фiнансiв СРСР, аналогiчних мiнi�
стерств у союзних республiках та їх контрольно�ревiзiйних управ�
лiнь чи, вiдповiдно, вiддiлiв сприяло систематизацiї державних
контрольних функцiй. Але незадовiльний стан облiку i внут�
рiшнього контролю на рiвнi пiдприємств i органiзацiй вимагав
реорганiзацiї системи фiнансового контролю, зокрема удоскона�
лення проведення облiку всiх платникiв податкiв та iнших обо�
в’язкових платежiв, здiйснення контролю i забезпечення правиль�
ностi обчислення та сплати вiдповiдних платежiв. У сiчнi 1990 р.
створюється Державна податкова служба Мiнiстерства фiнансiв
СРСР та державна податкова служба в Українськiй РСР.

На п’ятiй сесiї Верховної Ради СРСР 16 травня 1991 року
був прийнятий Закон «Про Контрольну палату СРСР», вiдпо�
вiдно до положень якого мала б створюватися Контрольна па�
лата СРСР, яка вважалася вищим органом фiнансово�економiч�
ного контролю, що дiяв пiд керiвництвом Верховної Ради СРСР.
Закон надав їй право здiйснювати контроль за виконанням со�
юзного бюджету, використанням загальносоюзної власностi, що
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перебувалау веденнi СРСР, джерелами i використанням дохо�
дiв загальносоюзних громадських об’єднань. Це вказувало на
створення в державi нової системи фiнансового контролю з вра�
хуванням зарубiжного досвiду iснування аналогiчних iнститу�
цiй. Передбачалося створення при необхiдностi за згодою Пре�
зидiї Верховної Ради СРСР регiональних iнспекцiй на мiсцях i
служб за кордоном, а також зазначалося, що з питань, якi вiдно�
сяться до спiльних повноважень Союзу РСР i республiк, Конт�
рольна палата СРСР взаємодiє при проведеннi перевiрок i ре�
вiзiй з iншими союзними i республiканськими контрольними
органами, надає їм методичну допомогу (п. 9 ст. 10 Закону).
З розпадом Союзу РСР була лiквiдована i ця Контрольна пала�
та СРСР.

Союзнi республiки, якi набували суверенiтету, ставали не�
залежними державами, почали формувати свою власну систему
фiнансового контролю i контролюючих суб’єктiв.

4.3. Îñíîâíi åòàïè ðîçâèòêó
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ i àóäèòó
â íåçàëåæíié Óêðà¿íi
Слiд вiдзначити вагомий внесок у розвиток фiнансово�

го контролю вчених, якi у 90�х роках дослiджували тiєю чи iн�
шою мiрою окремi питання згаданої проблеми. У цей перiод бу�
ло захищено чимало кандидатських дисертацiй як юристами, так
i економiстами, написано багато статей як українськими вчени�
ми, так i представниками iнших держав. Зокрема проблемами
фiнансового контролю переймаються такi науковцi: М. Ф. Ба�
зась, М. Т. Бiлуха, О. М. Козирiн, Е. О. Кочерiн, Н. Д. Погосян,
Л. К. Царьова, С. О. Шохiн, О. А. Ялбулганов. Серед дослiджень
українських вчених, якi аналiзують питання фiнансового конт�
ролю, необхiдно видiлити дисертацiйне дослiдження I. П. Усти�
нової («Правовий статус органiв фiнансового контролю в си�
стемi органiв державної виконавчої влади в Українi», 1997), ме�
тою якого було проведення комплексного теоретичного аналiзу
суспiльних та правових вiдносин, пов’язаних з правовим регу�
люванням та повноваженнями органiв виконавчої, законодавчої
та судової влади у здiйсненнi фiнансового контролю в Українi,
а предметом виступали вiдносини, урегульованi нормами пра�
ва, що виникають в процесi здiйснення фiнансового контролю
органами виконавчої влади держави мiж собою, мiж мiнiстерства�
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ми i вiдомствами, а також правовий статус органiв — суб’єктiв
фiнансового контролю, його види. Розглядаючи юридичне по�
няття фiнансового контролю, I. П. Устинова зазначила, що це
багатопланове поняття, яке охоплює такi аспекти: юридичний
iнститут та процесуальна форма правової дiяльностi держави;
елемент у механiзмi управлiння економiкою; засiб охорони норм
фiнансового права; дiяльнiсть компетентних органiв та недер�
жавних установ.

Протягом останнiх рокiв проблемам фiнансового контролю
присвячуються роботи росiйських вчених, якi проводять дослi�
дження, використовуючи нацiональне законодавство. Яскравим
прикладом такого дослiдження є працi О. Ю. Грачoвої («Проб�
лемы правового регулирования государственного финансового
контроля». — Москва, 2000), присвяченi комплексному дослi�
дженню державного фiнансового контролю як економiчної i пра�
вової категорiї, його ролi у боротьбi з економiчними правопору�
шеннями i злочинами в умовах формування ринку в Росiйськiй
Федерацiї.

З моменту проголошення незалежностi в Українi розвива�
ються та спiвiснують як державний фiнансовий контроль, так i
незалежний аудит. I як зазначалося, розвивається державний
аудит як специфiчна, своєрiдна форма фiнансового контролю.

У цей час можна видiлити декiлька етапiв розвитку незалеж�
ного фiнансового контролю. Перший етап — з 1993 р. — розпо�
чався iз прийняття у 1993 р. Закону України «Про аудиторську
дiяльнiсть», чим нормативно врегульовано порядок органiзацiї
та здiйснення аудиту, встановлено вимоги до суб’єктiв аудитор�
ської дiяльностi, порядок проведення аудиту та надання iнших
аудиторських послуг. Далi почалася розробка iнших норматив�
но�правових актiв, зокрема нормативiв аудиту. Так, рiшенням
Аудиторської палати України вiд 18.12.1998 р., було затвердже�
но 32 нацiональнi нормативи аудиту, що визначають вимоги до
аудиту, його мету, принципи договiрних вiдносин iз замовника�
ми, особливостi планування, iнформацiйного та методичного за�
безпечення перевiрок, методики збирання та формулювання до�
казiв, порядок складання аудиторських висновкiв та звiтiв, до�
тримання спецiальних умов проведення аудиту. У квiтнi 2003 р.
Аудиторська палата України своїм рiшенням затвердила Стан�
дарти аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (мiж�
народнi стандарти аудиту), якi пiдлягають обов’язковому застосу�
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ванню суб’єктами аудиторської дiяльностi в Українi. На вiдмi�
ну вiд чiткого правового врегулювання аудиту як недержавного
фiнансового контролю, єдиного нормативного акта, який би вре�
гульовував питання органiзацiї державного фiнансового конт�
ролю, на сьогоднi не iснує, чим i ускладнюється процес його здiйс�
нення.

Поштовхом до розвитку державного аудиту та державного
фiнансового аудиту як рiзновиду державного фiнансового кон�
тролю стало прийняття у 2001 р. Бюджетного кодексу України,
який мiстить спецiальну статтю щодо здiйснення аудиту певни�
ми державними органами.

Стосовно етапiв розвитку державного фiнансового конт�
ролю, то деякi науковцi видiляють два етапи: етап становлення
(1990— 2000) (формуються базовi умови для створення систе�
ми державного фiнансового контролю та мережi контролюючих
органiв, досягнуто законодавчого та конституцiйного закрiплен�
ня ключових гарантiй їх дiяльностi, започатковано законодавче
обмеження контрольних повноважень щодо контролю пiдпри�
ємницької дiяльностi, органiзовано кадрове, iнформацiйне, ме�
тодичне та iнше забезпечення контрольної системи; етап опти�
мiзацiї та вдосконалення (початок 2001) — поглиблене дослi�
дження органiзацiї системи державного фiнансового контролю
i правове закрiплення її складових з врахуванням досвiду зару�
бiжних країн, удосконалення взаємодiї контролюючих органiв,
створення правових гарантiй ефективностi державного фiнан�
сового контролю та обмеження неправомiрного втручання дер�
жави у господарську дiяльнiсть1.

Вважаємо, що в iсторiї становлення i розвитку державно�
го фiнансового контролю можна видiлити наступнi етапи. Пер�
ший — з моменту проголошення незалежностi України i до прий�
няття нової Конституцiї, тобто до 1996 р. У цей перiод в країнi
було створено та законодавчо визначено правовий статус пев�
них суб’єктiв фiнансового контролю, зокрема: державної конт�
рольно�ревiзiйної та державної податкової служб, Державного
казначейства України, служби банкiвського нагляду Нацiональ�
ного банку України, Аудиторського комiтету, контрольної служ�

Iсторiя розвитку фiнансового контролю та аудиту 251

1 Германчук П. К., Стефанюк I. Б., Рубан Н. I., Александров В. Т., Назар�
чук О. I. Державний фiнансовий контроль: ревiзiя i аудит. — К.: НВП «АВТ»,
2004. — C. 29.



би адмiнiстрацiї Президента, Державної митної служби, Держав�
ної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку, Рахункової па�
лати та iн. Конституцiєю України визначено правовий статус
вiдповiдних державних органiв, що надiленi контрольними пов�
новаженнями, в тому числi i Рахункової палати як спецiального
контрольного органу. Нормативнi акти, на пiдставi яких дiяли
зазначенi суб’єкти, не повною мiрою та не зовсiм чiтко визнача�
ли їх завдання та функцiї, мiсце в загальнiй системi фiнансового
контролю, що не сприяло ефективностi самого контролю, його
координацiї та взаємодiї контролюючих суб’єктiв. Тобто у цей
перiод ще не iснувало комплексної системи державного фiнан�
сового контролю.

Другий етап — з 1996 р. до 2006 р. — характеризується ви�
вченням та запозиченням зарубiжного досвiду та прийняттям на
основi вiдповiдних мiжнародних документiв нормативно�пра�
вових актiв щодо розвитку фiнансового контролю в Українi, впо�
рядкуванням взаємодiї контролюючих суб’єктiв.

Так, у 2000 р. з метою змiцнення взаємодiї i координацiї дi�
яльностi Вищих органiв державного фiнансового контролю у
сферi контролю i обмiну досвiдом їх роботи створюється Рада
керiвникiв вищих органiв фiнансового контролю держав—учас�
ниць Спiвдружностi Незалежних Держав, яка приймає певнi до�
кументи, що мають важливе значення для розвитку фiнансово�
го контролю в Українi.

Законом України «Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за
державнi кошти», що був прийнятий у 2000 р. та у березні 2008 р.
втратив чинність, було визначено форми участi громадськостi у
формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi державних
закупiвель шляхом чiткого визначення правового статусу Тен�
дерної палати України, яка функцiонує з метою сприяння: роз�
витку системи державних закупiвель в Українi, прозоростi дер�
жавних закупiвель, пiдвищенню ефективностi та рацiональностi
витрачання державних коштiв, забезпеченню iнформацiйно�ме�
тодичного супроводу державних закупiвель, пiдвищенню кон�
куренцiї на ринку державних закупiвель, формуванню сучасної
iнфраструктури державних закупiвель, пiдвищенню професiй�
но�квалiфiкацiйного рiвня спецiалiстiв з питань державних за�
купiвель, здiйсненню громадського контролю.

З прийняттям Бюджетного кодексу України в державi впо�
рядковано здiйснення саме бюджетного контролю або, як зазна�
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чається у цьому нормативно�правовому актi, контролю за до�
триманням бюджетного законодавства. У бюджетному процесi
запроваджується програмно�цiльовий метод. Так, у 2002 роцi Ка�
бiнет Мiнiстрiв України (розпорядження № 538�р вiд 14.09.2002)
схвалює Концепцiю застосування програмно�цiльового методу
в бюджетному процесi, який спрямований на: забезпечення про�
зоростi бюджетного процесу, що чiтко визначає цiлi й завдання,
на досягнення яких видiляються кошти; здiйснення оцiнки дi�
яльностi учасникiв бюджетного процесу щодо досягнення поста�
влених цiлей та виконання завдань, а також проведення аналiзу
причин неефективного виконання бюджетних програм; пiдви�
щення якостi розроблення бюджетних програм, ефективностi
розподiлу й використання бюджетних коштiв; посилення вiдпо�
вiдальностi головних розпорядникiв за дотримання вiдповiднос�
тi бюджетних програм законодавчо визначенiй метi їх дiяльностi.

Кабiнетом Мiнiстрiв України затверджується ряд документiв,
що мають важливе значення для органiзацiї фiнансового конт�
ролю в державi, зокрема «Порядок здiйснення мiнiстерствами,
iншими центральними органами виконавчої влади внутрiшнього
фiнансового контролю», «Концепцiя розвитку державного внут�
рiшнього фiнансового контролю», «Стратегiя розвитку держав�
ного фiнансового контролю, що здiйснюється органами вико�
навчої влади».

З метою приведення контрольно�ревiзiйної роботи в мiнi�
стерствах, iнших центральних органах виконавчої влади до єди�
них норм i правил для створення дiєвого механiзму протидiї
правопорушенням i зловживанням у сферi використання бю�
джетних коштiв, державного i комунального майна Головним
контрольно�ревiзiйним управлiнням України (08.08.2002) за�
тверджуються Стандарти державного фiнансового контролю за
використанням бюджетних коштiв, державного i комунального
майна, що мiстять єдинi правила та норми, якi є загальними та
поширюються на суб’єктiв державного фiнансового контролю
при органiзацiї та здiйсненнi контролю за використанням бю�
джетних коштiв, державного i комунального майна. З 2003 р. на�
буває розвитку та створюється правове пiдґрунтя для iснуван�
ня фiнансового монiторингу.

Третiй етап починається з 2006 р. — це новий перiод у iсто�
рiї фiнансового контролю, оскiльки вдосконалюється законодав�
ство щодо органiзацiї i дiяльностi певних контролюючих суб’єк�
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тiв. Так, приймаються новi Положення, що визначають правовий
статус Мiнiстерства фiнансiв України, Державного комiтету фi�
нансового монiторингу України, Головного контрольно�ревiзiй�
ного управлiння України, Державної податкової адмiнiстрацiї
України, Державної митної служби України. Саме на Мiнiстер�
ство фiнансiв України покладено завдання забезпечення реалi�
зацiї єдиної державної фiнансової, бюджетної, податкової, мит�
ної полiтики, полiтики у сферi державного внутрiшнього фi�
нансового контролю та здiйснення контролю за її проведенням
Державною податковою адмiнiстрацiєю, Державною митною
службою, Головним контрольно�ревiзiйним управлiнням Украї�
ни, Державним казначейством.

У подальшому передбачається прийняття нових законiв, якi
визначатимуть правовий статус Рахункової палати, державної
податкової та контрольно�ревiзiйної служб.

Питання
для самоконтролю

1. Яка країна першою створила аудиторську систему?
2. Коли з’явилися першi згадки про аудит?
3. З якого моменту починається iсторiя створення органiв держав�

ного контролю на територiї України?
4. Якi вченi присвячували свої роботи фiнансовому контролю у

50—60�х роках?
5. У пiдручниках яких науковцiв описана iсторiя фiнансового конт�

ролю в Українi?
6. Назвiть етапи розвитку фiнансового контролю i аудиту в Українi.
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ÎÑÎÁËÈÂÀ ×ÀÑÒÈÍÀ

Роздiл 5
ÊÎÍÒÐÎËÜÍI ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÎÐÃÀÍIÂ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×Î¯ ÒÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×Î¯ ÂËÀÄÈ,
ÎÐÃÀÍIÂ ÌIÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

5.1. Êîíòðîëüíi ïîâíîâàæåííÿ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà
Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ Óêðà¿íè
До особливого рiзновиду фiнансового контролю необ�

хiдно вiднести президентський контроль, суб’єктом якого є Пре�
зидент України. Слiд зауважити, що на сьогоднi такий рiзновид
загальнодержавного фiнансового контролю, як президентський,
в Українi ще остаточно не сформувався.

Контрольнi повноваження Президента України як глави
держави визначенi у Конституцiї України, вiдповiдно до ст. 106
якої Президент створює у межах коштiв, передбачених у Дер�
жавному бюджетi України, для здiйснення своїх повноважень
консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи i служби.

Президент України в силу свого особливого статусу безпосе�
редньо здiйснює фiнансовий контроль, пiдписуючи закони, при�
йнятi Верховною Радою України (зокрема, Закон про Держав�
ний бюджет України на вiдповiдний рiк); може скасовувати акти
Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим; надiлений правом
вето щодо прийнятих Верховною Радою законiв (крiм законiв
про внесення змiн до Конституцiї України) з наступним повер�
ненням їх на повторний розгляд Верховнiй Радi України.

До контрольних повноважень Президента потрiбно вiднес�
ти i створення ним фiнансово�контрольних норм, якi мiстяться
в указах та розпорядженнях. На вiдмiну вiд iнших державних
органiв, повноваження Президента у сферi публiчних фiнансiв
незначнi. Доцiльно створити при Президентовi спецiальну конт�
рольну службу, а можливо — навiть контрольну раду, яка за�
безпечувала б главу держави iнформацiєю, що пiдготовлена на
основi матерiалiв контрольних заходiв, якi здiйснюються рiзни�
ми суб’єктами фiнансового контролю. Склад цiєї ради затвер�
джував би Президент України як її голова.



Кабiнет Мiнiстрiв України (Уряд) є вищим органом у систе�
мi органiв виконавчої влади. Його повноваження i порядок дi�
яльностi визначає Закон України «Про Кабiнет Мiнiстрiв Украї�
ни» (вiд 16.05.2008). У даному нормативно�правовому актi дета�
лiзовано i контрольнi повноваження Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни у фiнансовiй сферi, якi закрiпленi Конституцiєю України.

Вiдповiдно до статтi 116 Конституцiї України та названого
Закону до основних завдань Кабiнету Мiнiстрiв України нале�
жить забезпечення проведення фiнансової, цiнової, iнвестицiй�
ної i податкової полiтики.

Дiяльнiсть Кабiнету Мiнiстрiв України спрямовується на за�
безпечення iнтересiв Українського народу шляхом виконання
Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, по�
станов Верховної Ради України та виконання Програми дiяль�
ностi Кабiнету Мiнiстрiв України, схваленої Верховною Радою
України.

Важливе значення має дiяльнiсть Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни щодо вирiшення питань державного управлiння у сферi еко�
номiки та фiнансiв. Так, згiдно iз зазначеним Законом Кабiнет
Мiнiстрiв України у сферi економiки та фiнансiв: здiйснює про�
гнозування та державне регулювання нацiональної економiки;
забезпечує розроблення i виконання загальнодержавних про�
грам економiчного та соцiального розвитку; визначає доцiльнiсть
розроблення та виконання державних цiльових програм з ура�
хуванням загальнодержавних прiоритетiв; здiйснює вiдповiдно
до закону управлiння об’єктами державної власностi, в тому чис�
лi корпоративними правами, делегує в установленому законом
порядку окремi повноваження щодо управлiння зазначеними
об’єктами мiнiстерствам, iншим центральним органам виконав�
чої влади, мiсцевим державним адмiнiстрацiям та вiдповiдним
суб’єктам господарювання; забезпечує розроблення i виконання
державних програм приватизацiї; подає Верховнiй Радi Украї�
ни пропозицiї стосовно визначення перелiку об’єктiв права дер�
жавної власностi, що не пiдлягають приватизацiї.

Крiм цього, до його повноважень належить: утворення згiдно
iз законом державних резервних фондiв фiнансових i матерiаль�
но�технiчних ресурсiв та прийняття рiшення про їх використання.

Кабiнет Мiнiстрiв України в порядку, визначеному законом,
за рахунок коштiв, передбачених у Державному бюджетi Украї�
ни, компенсує витрати органiв мiсцевого самоврядування, що
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виникли внаслiдок рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших
органiв виконавчої влади.

Особливу роль вiдiграє Кабiнет Мiнiстрiв України у бюджет�
ному процесi, здiйснюючи бюджетний контроль. Так, Уряд роз�
робляє проекти законiв про Державний бюджет України та про
внесення змiн до Державного бюджету України. Крiм цього,
Кабiнет Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 березня року, що пере�
дує плановому бюджетному перiоду, схвалює Декларацiю цiлей
та завдань бюджету на наступний бюджетний перiод (Бюджет�
на декларацiя), яка використовується для розроблення проек�
ту закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.
Кабiнет Мiнiстрiв України вiдповiдно до Бюджетного кодексу
України визначає перелiк головних розпорядникiв коштiв дер�
жавного бюджету, на пiдставi якого розробляється проект зако�
ну про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

Про важливу роль Кабiнету Мiнiстрiв України на першiй
стадiї бюджетного процесу свiдчить те, що саме вiн вiдповiдно
до Бюджетного кодексу України розробляє i щороку не пiзнiше
15 вересня подає до Верховної Ради України проект закону про
Державний бюджет України на наступний рiк.

Повноваження щодо здiйснення фiнансового контролю Уряд
має i на третiй стадiї бюджетного процесу, пiд час виконання
бюджету, бо вiн забезпечує виконання затвердженого Верхов�
ною Радою України Державного бюджету України.

Пiд час четвертої стадiї бюджетного процесу контрольнi пов�
новаження Кабiнету Мiнiстрiв України реалiзуються пiд час по�
дання до Верховної Ради України рiчного звiту про виконання
Державного бюджету України за минулий рiк (не пiзнiше 1 трав�
ня року, наступного за звiтним), який оприлюднюється та роз�
глядається вiдповiдно до Бюджетного кодексу України. Одно�
часно iз звiтом про виконання Державного бюджету України за
минулий рiк Уряд подає Верховнiй Радi України звiти про хiд
виконання загальнодержавних програм.

Контрольнi повноваження реалiзуються Кабiнетом Мiнiстрiв
України i пiд час прийняття рiшення про використання коштiв
резервного фонду Державного бюджету України; обслуговуван�
ня державного боргу України, прийняття рiшення про випуск
державних внутрiшнiх та зовнiшнiх позик, державних грошо�
во�речових лотерей; забезпечення рацiонального використання
державних валютних коштiв.
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Так, вiдповiдно до Порядку використання коштiв резервного
фонду бюджету (затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України № 415 вiд 29.03.2002), який визначає напрями викори�
стання коштiв резервного фонду державного бюджету та мiсце�
вого бюджету i встановлює процедури, пов’язанi з видiленням
коштiв резервного фонду вiдповiдного бюджету та звiтуванням
про їх використання, саме Уряд своїм рiшенням проводить роз�
подiл бюджетного призначення резервного фонду Державного
бюджету України. Кошти резервного фонду бюджету можуть
використовуватися на здiйснення: заходiв з лiквiдацiї наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй техногенного, природного, соцiально�
полiтичного характеру; iнших непередбачених заходiв, якi вiд�
повiдно до законiв можуть здiйснюватися за рахунок коштiв бю�
джету, але не мають постiйного характеру i не могли бути пе�
редбаченi пiд час складання проекту бюджету, тобто на момент
затвердження бюджету не було визначених актами Верховної
Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України,
Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Ради мiнiстрiв
Автономної Республiки Крим, вiдповiдної ради, мiсцевої держ�
адмiнiстрацiї, виконавчого органу вiдповiдної ради пiдстав для
проведення таких заходiв. Звернення про видiлення коштiв з ре�
зервного фонду державного бюджету, з необхiдним обґрунтуван�
ням, подаються до Кабiнету Мiнiстрiв України мiнiстерствами,
iншими центральними органами виконавчої влади, Радою мiнi�
стрiв Автономної Республiки Крим, обласною, Київською та Се�
вастопольською мiською держадмiнiстрацiєю. Кабiнет Мiнiстрiв
України не пiзнiше нiж у триденний термiн з дня отримання
звернення дає доручення Мiнекономiки України та Мiнфiну для
розгляду звернення та пiдготовки пропозицiй для прийняття
рiшення про видiлення коштiв з резервного фонду державного
бюджету. До виконання доручення в разi необхiдностi можуть
залучатися iншi заiнтересованi органи виконавчої влади. Тобто
фактично зазначенi державнi органи також здiйснюють контро�
льнi функцiї щодо розподiлу коштiв резервного фонду держав�
ного бюджету. У разi потреби Кабiнет Мiнiстрiв України дає до�
ручення вiдповiдним державним органам щодо пiдготовки екс�
пертних висновкiв стосовно звернення.

Кабiнет Мiнiстрiв України має можливiсть постiйно конт�
ролювати витрачання коштiв резервного фонду державного бю�
джету, оскiльки Мiнiстерство економiки України, проводячи

258 Роздiл 5



реєстр та монiторинг прийнятих рiшень про видiлення коштiв,
подає їх щомiсяця Уряду.

Враховуючи те, що Кабiнет Мiнiстрiв України є вищим орга�
ном у системi органiв виконавчої влади, вiн виступає гарантом
щодо позик, якi у визначених законом про Державний бюджет
України межах надаються iноземними державами, банками, фi�
нансовими мiжнародними органiзацiями, а в iнших випадках —
вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов’яз�
ковiсть яких надана Верховною Радою України.

Кабiнетовi Мiнiстрiв України вiдповiдно до Конституцiї
України належить право законодавчої iнiцiативи у Верховнiй
Радi України, отже вiн має право виносити на її розгляд будь�
якi законопроекти в тому числi тi, що стосуються фiнансових пи�
тань, фiнансового контролю. Кабiнет Мiнiстрiв України вносить
проекти законiв на розгляд Верховної Ради України вiдповiдно
до вимог Регламенту Верховної Ради України. Для представлен�
ня у Верховнiй Радi України проекту закону, внесеного Кабiне�
том Мiнiстрiв України, Прем’єр�мiнiстр України визначає члена
Кабiнету Мiнiстрiв України. Як виняток, проект закону у Вер�
ховнiй Радi України може представляти заступник мiнiстра, ке�
рiвник центрального органу виконавчої влади, який не входить
до складу Кабiнету Мiнiстрiв України. Кабiнет Мiнiстрiв Украї�
ни має право вiдкликати внесений ним на розгляд Верховної Ра�
ди України проект закону в порядку, визначеному Регламентом
Верховної Ради України. Новосформований Кабiнет Мiнiстрiв
України має право вiдкликати до прийняття у першому читан�
нi проекти законiв, внесенi на розгляд Верховної Ради України
Кабiнетом Мiнiстрiв України, повноваження якого припиненi.

Кабiнет Мiнiстрiв України може вносити на розгляд Верхо�
вної Ради України проекти законiв про надання органам мiсце�
вого самоврядування окремих повноважень органiв виконавчої
влади. Одночасно Кабiнет Мiнiстрiв України подає пропозицiї
про фiнансування здiйснення таких повноважень у повному об�
сязi за рахунок коштiв Державного бюджету України або шляхом
вiднесення до мiсцевого бюджету окремих загальнодержавних
податкiв, а також передачi в комунальну власнiсть чи в корис�
тування органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдних об’єктiв
державної власностi.

Уряд, на виконання рiшення Верховної Ради України, за звер�
ненням вiдповiдного комiтету Верховної Ради України або з влас�
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ної iнiцiативи подає їй висновки щодо повноти економiчного
обґрунтування та фiнансового забезпечення законодавчих про�
позицiй i проектiв законiв, реалiзацiя яких потребує матерiаль�
них та iнших витрат за рахунок державного чи мiсцевих бюдже�
тiв. Вiн забезпечує проведення експертизи внесених на розгляд
Верховної Ради України iншими суб’єктами права законодав�
чої iнiцiативи проектiв законiв, якi надiсланi Верховною Радою
України. Члени Кабiнету Мiнiстрiв України мають право пода�
вати висновки до проектiв законiв з питань, що належать до їх
компетенцiї. Такi висновки надсилаються комiтетовi Верховної
Ради України, визначеному головним з опрацювання вiдповiд�
ного проекту закону. Прем’єр�мiнiстр України, iншi члени Ка�
бiнету Мiнiстрiв України, заступники мiнiстрiв мають право бу�
ти присутнiми на засiданнях Верховної Ради України i висту�
пати з питань, що обговорюються. Члени Кабiнету Мiнiстрiв
України або за їх дорученням — посадовi особи мiнiстерств, iнших
центральних органiв виконавчої влади, Секретарiату Кабiнету Мi�
нiстрiв України мають право брати участь у засiданнях комiтетiв,
тимчасових комiсiй Верховної Ради України з розгляду питань,
що стосуються повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України.

Крiм цього, Кабiнет Мiнiстрiв України приймає вiдповiднi
нормативно�правовi акти, якi визначають завдання i функцiї
контролюючих суб’єктiв, зокрема Положення про Головне конт�
рольно�ревiзiйне управлiння України, Положення про Держав�
не казначейство України, Положення про Державний комiтет
фiнансового монiторингу України тощо. Важливу роль вiдiграє
Кабiнет Мiнiстрiв України при створеннi контрольних норм, бо
розробляє та затверджує документи, щодо органiзацiї та здiйс�
нення фiнансового контролю. Так, Кабiнетом Мiнiстрiв Украї�
ни затверджено Порядок координацiї проведення планових ви�
їзних перевiрок органами виконавчої влади, уповноваженими
здiйснювати контроль за нарахуванням i сплатою податкiв та
зборiв (обов’язкових платежiв), Порядок проведення органами
державної контрольно�ревiзiйної служби державного фiнансо�
вого аудиту дiяльностi суб’єктiв господарювання, Порядок про�
ведення органами державної контрольно�ревiзiйної служби дер�
жавного фiнансового аудиту виконання бюджетних програм, По�
рядок проведення органами державної контрольно�ревiзiйної
служби державного фiнансового аудиту дiяльностi бюджетних
установ та iн. Важливе значення для розвитку фiнансового конт�
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ролю має Стратегiя розвитку державного фiнансового контролю,
що здiйснюється органами виконавчої влади, яка затвердже�
на Кабiнетом Мiнiстрiв України у 2003 р. на виконання завдань
Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, схваленої по�
становою Верховної Ради України вiд 17 квiтня 2003 р.

Кабiнет Мiнiстрiв України вiдповiдно до наданих повнова�
жень може приймати рiшення про проведення перевiрки робо�
чими групами центральних органiв виконавчої влади та їх тери�
торiальних органiв фiнансово�господарської дiяльностi центра�
льних та мiсцевих органiв виконавчої влади, а також суб’єктiв
господарювання державного сектору економiки (далi — пiдконт�
рольнi суб’єкти) («Порядок проведення перевiрки робочими
групами центральних органiв виконавчої влади», затверджений
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 886 вiд 30.06.2006).
У рiшеннi зазначається: найменування центрального органу ви�
конавчої влади, якому доручається провести перевiрку та iнших
центральних органiв виконавчої влади; повне найменування
пiдконтрольного суб’єкта; мета (тематика) перевiрки; перiод, за
який необхiдно провести перевiрку; строк подання Кабiнетовi
Мiнiстрiв України iнформацiї про результати перевiрки. Цент�
ральний орган виконавчої влади, якому доручено провести пере�
вiрку, або його територiальний орган (далi — головний викона�
вець) утворює з урахуванням мети (тематики) перевiрки робочу
групу, до складу якої включаються спецiалiсти iнших централь�
них органiв виконавчої влади або їх територiальних органiв
(далi — спiввиконавцi), що зазначенi у рiшеннi чи визначенi у
разi потреби головним виконавцем i мають високий рiвень фа�
хової пiдготовки.

Для проведення такої перевiрки керiвником робочої групи,
яким призначається посадова особа центрального органу вико�
навчої влади, якому доручено провести перевiрку, або його те�
риторiального органу, формується програма перевiрки, у якiй
визначаються мета перевiрки вiдповiдно до рiшення Кабiнету
Мiнiстрiв України та iн.

Кабiнет Мiнiстрiв має можливiсть слiдкувати за ходом про�
ведення перевiрок, оскiльки головний виконавець надiлений
правом подавати йому iнформацiю за пiдписом керiвника (за�
ступника керiвника) центрального органу виконавчої влади —
головного виконавця про неналежне виконання завдань спiвви�
конавцем. У разi коли неможливо провести у повному обсязi та у
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встановлений строк перевiрку, головний виконавець в особi ке�
рiвника (заступника керiвника) вiдповiдного центрального ор�
гану виконавчої влади може звернутися не пiзнiше нiж за п’ять
робочих днiв до її закiнчення до Кабiнету Мiнiстрiв України iз
зазначенням проблемних питань та пропозицiй щодо їх вирiшен�
ня. Виконання програми i робочого плану перевiрки здiйснюється
головним виконавцем та спiввиконавцями iз застосуванням ви�
значених для них законодавством способiв здiйснення контролю.

У разi виявлення порушень визначається їх вплив на розмiр
платежiв до бюджетiв i державних фондiв, фiнансовi результа�
ти дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта, розмiр прибутку, вели�
чину активiв держави (фiнансовi втрати, втрачена вигода, збит�
ки тощо).

Результати виконання завдань, визначених у робочому пла�
нi, оформлюються окремою довiдкою (актом) на бланку вiдпо�
вiдного центрального органу виконавчої влади (його територi�
ального органу), що пiдписується керiвником, членами робочої
групи та керiвником пiдконтрольного суб’єкта. За наявностi за�
перечень (зауважень) до змiсту довiдки (акта) пiдконтрольний
суб’єкт подає їх не пiзнiше нiж протягом п’яти робочих днiв пiсля
надходження довiдки (акта) центральному органовi виконавчої
влади (його територiальному органовi), спецiалiсти якого скла�
ли зазначену довiдку (акт). Керiвник центрального органу ви�
конавчої влади (його територiального органу) зобов’язаний по�
дати протягом десяти робочих днiв пiдконтрольному суб’єктовi
та головному виконавцевi висновки за результатами розгляду
таких заперечень (зауважень). Спiввиконавець за результатами
виконання завдань складає i подає головному виконавцевi до�
вiдку (акт) iз супровiдним листом про загальнi обсяги i суть ви�
явлених порушень, а також висновки i пропозицiї. Керiвник ро�
бочої групи складає на основi зазначених довiдок (актiв) за�
гальну довiдку, яку пiдписує разом з усiма членами робочої
групи та керiвником центрального органу виконавчої влади —
головним виконавцем i надсилає Кабiнетовi Мiнiстрiв України,
а також керiвниковi пiдконтрольного суб’єкта.

У загальнiй довiдцi обов’язково визначаються заходи, спря�
мованi на розв’язання проблеми, вiдповiдальнi за виконання та�
ких заходiв органи виконавчої влади та строки їх виконання.

У разi проведення перевiрки iз залученням спiввиконавцiв
також у вiдокремлених структурних пiдроздiлах пiдконтрольно�
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го суб’єкта, iнших пiдприємствах, установах та органiзацiях скла�
дається загальна довiдка щодо кожного з них. За результатами
перевiрки головний виконавець i спiввиконавцi вживають у ме�
жах своїх повноважень заходiв для усунення фактiв порушення
законодавства, притягнення до вiдповiдальностi винних у їх до�
пущеннi працiвникiв пiдконтрольного суб’єкта та здiйснюють
контроль за виправленням таким суб’єктом становища.

У разi виявлення фактiв порушення законодавства, що мiс�
тять ознаки злочину, головний виконавець невiдкладно iнфор�
мує про це вiдповiдний правоохоронний орган.

Подання загальної довiдки iншим державним органам здiйс�
нюється головним виконавцем за погодженням з Кабiнетом Мi�
нiстрiв України, крiм випадкiв, установлених законом.

У Законi України «Про Кабiнет Мiнiстрiв України» вперше
на законодавчому рiвнi визначено особливостi вiдносин Кабiне�
ту Мiнiстрiв України з Рахунковою палатою. Так, у ньому за�
значається, що Кабiнет Мiнiстрiв України на запит Рахункової
палати надає статистичну, фiнансову, бухгалтерську та iншу iн�
формацiю, необхiдну для виконання нею завдань, функцiй та
повноважень, установлених Конституцiєю та законами України.

У свою чергу, Кабiнет Мiнiстрiв України одержує вiд Раху�
нкової палати вiдомостi про результати перевiрок, ревiзiй та об�
стежень, а також пропозицiї щодо притягнення до передбаченої
законом вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi вимог зако�
нодавства, нецiльовому та неефективному використаннi кош�
тiв, заподiяннi матерiальної шкоди державi, розглядає такi вiдо�
мостi та пропозицiї, вживає в межах своєї компетенцiї вiдповiд�
нi заходи та iнформує про них Рахункову палату.

5.2. Ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
ó ñôåði ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Фiнансовий контроль здiйснюють як спецiально ство�

ренi з цiєю метою органи фiнансового контролю, тобто конт�
ролюючi суб’єкти, основною функцiєю яких є контрольна, так i
органи законодавчої i виконавчої влади, якi поряд iз реалiзацiєю
iнших завдань надiленi повноваженнями у фiнансово�контроль�
нiй сферi. На вiдмiну вiд безпосередньо контролюючих суб’єк�
тiв, контрольнi повноваження органiв законодавчої та виконав�
чої влади, таких як Верховна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв
України, мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого
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самоврядування, визначенi у Конституцiї України i деталiзованi
в iнших нормативно�правових актах. Контрольнi функцiї Прези�
дента як глави держави також визначенi Конституцiєю України.

Єдиним законодавчим органом держави є Верховна Рада
України, яка здiйснює парламентський фiнансовий контроль. Її
повноваження, в тому числi й у сферi фiнансового контролю,
визначає Конституцiя України, вiдповiдно до ст. 85 якої Вер�
ховна Рада України: затверджує Державний бюджет України та
вносить змiни до нього; контролює виконання Державного бю�
джету України, приймає рiшення щодо звiту про його виконан�
ня; затверджує рiшення про надання Україною позик i економiч�
ної допомоги iноземним державам та мiжнародним органiзацiям,
а також про одержання Україною вiд iноземних держав, банкiв,
мiжнародних фiнансових органiзацiй позик, не передбачених
Державним бюджетом, здiйснює контроль за їх використанням.
Реалiзувати повноваження у сферi фiнансового контролю цей
орган може i пiд час прийняття законiв, якi винятково встанов�
люють: Державний бюджет i бюджетну систему України, систе�
му оподаткування (сукупнiсть податкiв i зборiв, форми i методи
їх побудови), засади створення i функцiонування фiнансового,
грошового, кредитного та iнвестицiйного ринкiв, статус нацiо�
нальної валюти, а також iноземних валют на територiї України,
порядок утворення i погашення державного внутрiшнього i зов�
нiшнього боргу, порядок випуску й обiгу державних цiнних па�
перiв, їх види i типи.

Предметом контролю Верховної Ради України є проект зако�
ну про Державний бюджет України, звiт про виконання закону
про Державний бюджет України, iншi законопроекти з фiнан�
сових питань тощо.

Зазначенi у Конституцiї України та деталiзованi в iнших нор�
мативно�правових актах наданi повноваження Верховна Рада
України реалiзує самостiйно або через створюванi парламентськi
комiтети чи спецiальнi комiсiї. Найбiльш детально визначенi
повноваження Верховної Ради України лише стосовно здiйснен�
ня фiнансового контролю у бюджетнiй сферi. Саме у Бюджет�
ному кодексi України (ст. 109) подано повноваження Верховної
Ради України та комiтету з питань бюджету по контролю за до�
триманням бюджетного законодавства. У ньому зазначено, що
до повноважень Верховної Ради України належить контроль за
дотриманням бюджетного законодавства на кожнiй стадiї бю�
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джетного процесу. Отже, парламентський контроль здiйснюєть�
ся як пiд час складання проекту державного бюджету на вiдпо�
вiдний бюджетний рiк, пiд час розгляду та прийняття закону про
Державний бюджет України, при виконаннi бюджету, в тому
числi у разi необхiдностi внесення змiн до закону про Держав�
ний бюджет України, так i пiд час розгляду звiту про виконання
закону про Державний бюджет України.

На першiй стадiї бюджетного процесу парламент реалiзує
контрольнi функцiї пiд час проведення парламентських слухань
з питань бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод,
за результатами яких приймається постанова про схвалення
або взяття до вiдома Основних напрямiв бюджетної полiтики
на наступний бюджетний перiод. Але у 2006 р. було прийнято
Закон України «Про Кабiнет Мiнiстрiв України» (№ 514�V вiд
21.12.2006), в якому зазначалося, що Кабiнет Мiнiстрiв України
схвалює Декларацiю цiлей та завдань бюджету на наступний бю�
джетний перiод (Бюджетну декларацiю), яка використовується
для розробки проекту закону про Державний бюджет України
на вiдповiдний рiк. Це положення перейшло і до нового Закону
«Про Кабiнет Мiнiстрiв України» від 16.05.2008 № 279�VI. Отже,
iснує колiзiя норм Бюджетного кодексу України, яким визначе�
но повноваження Верховної Ради України, та Закону України
«Про Кабiнет Мiнiстрiв України».

Участь у пiдготовцi до розгляду Верховною Радою України
проекту закону про Державний бюджет України, беруть її комi�
тети, правовий статус яких визначає Регламент Верховної Ради
України, Закон України «Про внесення змiн до Закону Украї�
ни «Про комiтети Верховної Ради України» (№ 3277�IV вiд
22.12.2005 iз змiнами i доповненнями), положення про вiдпо�
вiднi комiтети, що затверджуються Верховною Радою України.
Так, комiтети зобов’язанi до 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект
бюджету був прийнятий до розгляду пiсля повторного подання
Кабiнетом Мiнiстрiв України) року, який передує плановому,
розглянути проект закону про Державний бюджет України, сфор�
мувати свої пропозицiї, передати їх до профiльного комiтету,
тобто до Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету та
призначити своїх представникiв для роботи в ньому. Отже, основ�
ну роль у здiйсненнi фiнансового контролю вiдiграє Комiтет з пи�
тань бюджету, контрольнi функцiї якого визначенi у постановi
Верховної Ради України «Про перелiк, кiлькiсний склад i пред�
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мети вiдання комiтетiв Верховної Ради України п’ятого скли�
кання» (№ 8�V вiд 11.07.2006 iз наступними змiнами i допов�
неннями) та Бюджетному кодексi України, вiдповiдно до норм
якого вiн готує вiдповiднi висновки, якi набувають статусу Бю�
джетних висновкiв Верховної Ради України. Крiм цього, Комi�
тет з питань бюджету узагальнює пропозицiї, що надiйшли, вiд
народних депутатiв, iнших комiтетiв, стосовно Основних напря�
мiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод i готує
проект постанови Верховної Ради про схвалення або взяття до
вiдома Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний
бюджетний перiод.

Друга стадiя бюджетного процесу передбачає розгляд та прий�
няття закону про Державний бюджет України. Ця стадiя склада�
ється з двох етапiв — розгляд законопроекту i прийняття закону,
на яких i реалiзуються повноваження Верховної Ради України
У свою чергу, розгляд проекту закону про Державний бюджет
України вiдбувається у трьох читаннях, отже у парламенту є
час на ефективне здiйснення контрольних функцiй, бо саме вiд
якiсного та своєчасного контролю на цьому етапi бюджетного
процесу залежить подальше виконання бюджету. Заходи, що за�
стосовуються Верховною Радою України, а це вiдхилення зако�
нопроекту у разi його не вiдповiдностi встановленим вимогам,
спрямованi на запобiгання вчиненню фiнансових порушень. Прий�
няття закону про Державний бюджет України свiдчить про те,
що парламент реалiзував своє повноваження по здiйсненню фi�
нансового контролю на другiй стадiї бюджетного процесу.

Контрольнi функцiї комiтетiв, в тому числi i Комiтету з пи�
тань бюджету, реалiзуються i на цiй стадiї бюджетного процесу.
Так, комiтети мають право на виступ свого представника в об�
говореннi питання при розглядi проекту закону про Державний
бюджет України в першому читаннi. А Комiтет Верховної Ра�
ди України з питань бюджету перевiряє проект закону про Дер�
жавний бюджет України, який подається Кабiнетом Мiнiстрiв
України, щодо вiдповiдностi Основним напрямам бюджетної по�
лiтики на наступний бюджетний перiод i готує вiдповiдний ви�
сновок, а у разi необхiдностi доопрацьовує його. А пiд час пред�
ставлення проекту закону про Державний бюджет України на
наступний бюджетний рiк Верховнiй Радi України, Голова Ко�
мiтету з питань бюджету виступає з доповiддю щодо вiдповiд�
ностi проекту закону про Державний бюджет України на наступ�
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ний рiк Основним напрямам бюджетної полiтики на наступний
бюджетний перiод та вимогам Бюджетного кодексу України.

Важливою є третя стадiя бюджетного процесу, що склада�
ється з двох етапiв — виконання бюджету та внесення, у разi не�
обхiдностi, змiн до закону про Державний бюджет України. На
цiй стадiї Верховна Рада України здiйснює фiнансовий контроль
як безпосередньо, так i через Рахункову палату. Парламент заслу�
ховує доповiдь про хiд виконання Державного бюджету Украї�
ни поточного року, що надається Кабiнетом Мiнiстрiв України,
пiд час подання ним проекту закону про Державний бюджет
України на наступний рiк та перевiряє запропонованi суб’єкта�
ми законодавчої iнiцiативи змiни до закону про Державний бю�
джет України на вiдповiднiсть бюджетному законодавству. Крiм
цього, парламент розглядає мiсячний звiт про зведенi показни�
ки виконання Державного бюджету України та квартальний звiт
про виконання Державного бюджету України, що подає їй Дер�
жавне казначейство України, заслуховує звiти про стан вико�
нання Державного бюджету України, в тому числi звiти розпо�
рядникiв бюджетних коштiв про використання ними коштiв Дер�
жавного бюджету України.

Комiтети Верховної Ради також у межах наданих прав здiйс�
нюють контроль за виконанням Державного бюджету України в
частинi, що вiднесена до предметiв їх вiдання, для забезпечення
доцiльностi, економностi та ефективностi використання держав�
них коштiв у порядку, встановленому законом. З метою реалi�
зацiї такого права вони можуть заслуховувати Першого вiце�
прем’єр�мiнiстра, вiце�прем’єр�мiнiстрiв, мiнiстрiв, керiвникiв
державних органiв, а також органiв мiсцевого самоврядування,
представникiв об’єднань громадян, окремих громадян. У поряд�
ку виконання контрольних повноважень на письмове запрошен�
ня комiтету на його засiдання зобов’язанi прибути на слухання
зазначенi особи, iншi посадовi особи та дати роз’яснення щодо
питань, якi розглядаються комiтетом.

На Комiтет з питань бюджету покладено здiйснення конт�
ролю пiд час внесення змiн до закону про Державний бюджет
України, оскiльки ним розглядаються цi змiни i готується про�
ект вiдповiдного висновку.

Контрольнi повноваження має Верховна Рада України i що�
до резервного фонду державного бюджету, бо вона проводить
контроль за використанням коштiв резервного фонду держав�
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ного бюджету. Вiдповiдно до Порядку використання резервного
фонду бюджету (затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України № 415 вiд 29.03.2002 iз змiнами, внесеними згiдно з по�
становою Кабiнету Мiнiстрiв України № 647 вiд 27.07.2005), iн�
формацiю (звiт) про використання коштiв з резервного фонду
державного бюджету подає Верховнiй Радi України Державне
казначейство України. Крiм цього, Рахункова палата проводить
аудит використання коштiв резервного фонду державного бю�
джету вiд iменi Верховної Ради України та у встановленi термiни
повiдомляє Верховну Раду України про результати контрольно�
го заходу.

На четвертiй стадiї бюджетного процесу, вiдповiдно до Кон�
ституцiї України (ст. 85) та Бюджетного кодексу України (ст. 62),
предметом фiнансового контролю парламенту є звiт про вико�
нання закону про Державний бюджет України, що вiн розгля�
дає на пленарному засiданнi, за результатами обговорення якого
приймається рiшення. У разi виникнення питань можуть бути
заслуханi розпорядники бюджетних коштiв щодо використання
ними коштiв Державного бюджету України.

Комiтети Верховної Ради України готують i попередньо роз�
глядають питання щодо звiту про виконання Державного бю�
джету України в частинi, що вiднесена до їх компетенцiї. Комi�
тет з питань бюджету спiльно з Рахунковою палатою розглядає
поданий Кабiнетом Мiнiстрiв України рiчний звiт про виконання
закону про Державний бюджет України та готує висновки що�
до надходження коштiв до Державного бюджету України та їх
використання. Тобто звiтнiсть перевiряється у профiльному ко�
мiтетi, бо вiдповiдно до чинного законодавства пiд час його роз�
гляду на пленарному засiданнi Верховної Ради України, спiвдо�
повiдачем є голова комiтету, до предмета вiдання якого належать
питання бюджету.

Крiм здiйснення контрольних повноважень пiд час бюджет�
ного процесу, Комiтет Верховної Ради України з питань бюдже�
ту реалiзує свої права у фiнансовiй сферi i пiд час перевiрки за�
конопроектiв, що поданi на розгляд Верховної Ради України, на
вiдповiднiсть бюджетному законодавству, зокрема, проводить
експертизу щодо його впливу на дохiдну та/або видаткову части�
ну бюджетiв та виконання закону про Державний бюджет Украї�
ни в поточному бюджетному перiодi, за результатами якої готу�
ється висновок.
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5.3. Âåðõîâíà Ðàäà Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì,
Ðàäà ìiíiñòðiâ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáëiêè Êðèì,
ìiñöåâi äåðæàâíi àäìiíiñòðàöi¿, îðãàíè ìiñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ âèêîíàâ÷i îðãàíè
ÿê ñóá’ºêòè ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Верховна Рада Автономної Республiки Крим, мiсцевi

ради, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi дер�
жавнi адмiнiстрацiї та виконавчi комiтети вiдповiдних рад згiд�
но з Конституцiєю України, Бюджетним кодексом України та
iншими нормативно�правовими актами, що визначають їх пов�
новаження та функцiї, також здiйснюють фiнансовий контроль.

Автономна Республiка Крим є невiд’ємною складовою час�
тиною України. Основнi питання її дiяльностi визначає Консти�
туцiя України. У ст. 136 Конституцiї України вказується, що пов�
новаження та порядок дiяльностi Верховної Ради Автономної
Республiки Крим визначаються Конституцiєю України та зако�
нами України, нормативно�правовими актами Верховної Ради
Автономної Республiки Крим з питань, вiднесених до її компе�
тенцiї.

Так, у Конституцiї України зазначається, що до вiдання Авто�
номної Республiки Крим належить розроблення, затвердження
та виконання бюджету Автономної Республiки Крим. На жаль,
Конституцiя України не надiляє контролюючою функцiєю Вер�
ховну Раду Автономної Республiки Крим. Але цей, за переко�
наннями автора, недолiк Конституцiї України виправляв Закон
України «Про бюджетну систему України» (вiд 4 грудня 1990 р.),
що втратив чиннiсть, у статтях 7 та 31 якого зазначалося, що до
вiдання Верховної Ради Автономної Республiки Крим належить
контроль за виконанням бюджету, i вона самостiйно визначає
органiзацiйнi форми здiйснення такого контролю. Оскiльки Кон�
ституцiя є основним законом, то доцiльно було б на державно�
му рiвнi закрiпити положення про те, що Верховна Рада Авто�
номної Республiки Крим надiлена контрольними повноважен�
нями щодо бюджету. Тобто пункт 4 ст. 138 Конституцiї України
необхiдно викласти в такiй редакцiї: «Розроблення, затверджен�
ня, виконання бюджету Автономної Республiки Крим та здiйс�
нення контролю за його виконанням на основi єдиної податко�
вої i бюджетної полiтики України». Конкретнiсть i визначенiсть
норм Конституцiї України сприятиме належному здiйсненню
фiнансового контролю в Автономнiй Республiцi Крим.
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Конституцiєю Автономної Республiки Крим (ст. 18) до вi�
дання Автономної Республiки Крим вiднесено: упорядкування,
затвердження, виконання бюджету Автономної Республiки Крим;
зарахування вiдповiдно до Конституцiї України i законiв Украї�
ни в бюджет Автономної Республiки Крим податкiв i зборiв, що
справляються на територiї Автономної Республiки Крим, за ви�
нятком мiсцевих, з подальшою передачею в Державний бюджет
України коштiв для загальнодержавних витрат; вiдповiдно до
законодавства України встановлення доходiв, що формують
бюджет Автономної Республiки Крим, забезпечення його ви�
конання, проведення експериментiв у галузi оподатковування,
встановлення мiсцевих податкiв i зборiв, а також патентуван�
ня окремих видiв дiяльностi, здiйснення iнших, передбачених за�
конами України, повноважень у сферi бюджету та оподаткову�
вання.

Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим
визначенi Конституцiєю Автономної Республiки Крим, що прий�
нята на другiй сесiї Верховної Ради Автономної Республiки Крим
21.10.1998 року. Вiдповiдно до статтi 26 якої Верховна Рада Авто�
номної Республiки Крим затверджує бюджет Автономної Рес�
публiки Крим i вносить змiни до нього, здiйснює контроль за
його виконанням, приймає рiшення щодо звiту про його вико�
нання, утворює Рахункову палату Верховної Ради Автономної
Республiки Крим для здiйснення контролю вiд її iменi за вико�
нанням коштiв бюджету Автономної Республiки Крим органа�
ми виконавчої влади.

Верховна Рада Автономної Республiки Крим здiйснює бю�
джетний контроль на кожнiй стадiї бюджетного процесу, який
може проводитися нею самостiйно, або через постiйно дiючий
республiканський орган контролю — Рахункову палату Верхов�
ної Ради Автономної Республiки Крим, в межах наданих їй пов�
новажень.

Правовi основи дiяльностi, статус, функцiї та повноважен�
ня Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республiки
Крим визначенi у Положеннi «Про Рахункову палату Верхов�
ної Ради Автономної Республiки Крим» (затверджено постано�
вою Верховної Ради Автономної Республiки Крим № 393�2/99
вiд 17.03.1999 iз наступними змiнами).

Завданнями Рахункової палати Верховної Ради Автономної
Республiки Крим є: органiзацiя i здiйснення контролю в цiлому
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за використанням коштiв бюджету Автономної Республiки Крим
(далi — бюджету), органiзацiя i здiйснення контролю за дотри�
манням законностi i ефективнiстю використання коштiв бю�
джету, коштiв республiканських бюджетних фондiв, створених
Верховною Радою Автономної Республiки Крим (далi — фон�
дiв) щодо їх обсягiв, структури, цiльового призначення; конт�
роль за дотриманням законностi i ефективностi використання
коштiв бюджету i фондiв, включаючи валютнi ресурси, Кабiне�
том мiнiстрiв Автономної Республiки Крим (мiнiстерствами i
республiканськими комiтетами Автономної Республiки Крим),
iншими органами виконавчої влади Автономної Республiки
Крим, дотриманням законностi надання коштiв бюджету i фон�
дiв перерахованими органами, а також банками й iншими кре�
дитними установами iншим органам, пiдприємствам, установам
органiзацiям; контроль за фiнансуванням за рахунок коштiв бю�
джету i фондiв республiканських i iнших програм i проектiв еко�
номiчного, науково�технiчного, соцiального, культурного роз�
витку, охорони навколишнього середовища; контроль за дотри�
манням законностi надання i використання кредитiв i позик iз
бюджету, фондiв; контроль за дотриманням законностi i ефек�
тивнiстю використання i витрачання коштiв, переданих у бюджет,
не пов’язана iз здiйсненням Рахунковою палатою контрольно�
ревiзiйних перевiрок, експертно�аналiтична оцiнка законностi
i ефективностi використання позичкових коштiв, наданих Ав�
тономнiй Республiцi Крим; контроль за використанням рес�
публiканських бюджетних коштiв для погашення внутрiшнього
боргу Автономної Республiки Крим та iншi. Функцiї та повно�
важення цiєї iнституцiї бiльш детально будуть розглянутi у роз�
дiлi 6.

Бюджетний контроль здiйснюють i постiйнi комiсiї Верхов�
ної Ради Автономної Республiки Крим як за дорученням Вер�
ховної Ради Автономної Республiки Крим, так i за власною iнi�
цiативою. Вони вивчають вiдповiднi питання i за результатами
їх вивчення та розгляду готують висновки i рекомендацiї (За�
кон України «Про Верховну Раду Автономної Республiки Крим»
вiд 10.02.1998 iз наступними змiнами та доповненнями).

За пропозицiєю Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим
Верховна Рада Автономної Республiки Крим визначає порядок
утворення цiльових (в тому числi валютних) фондiв, затверджує
положення про цi фонди та здiйснює контроль за використан�
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ням коштiв вказаних фондiв, затверджує звiти про їх викорис�
тання.

До повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим
у сферi контролю належать й iншi повноваження, що передба�
ченi Бюджетним кодексом України та законом про Державний
бюджет України.

Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим надiлена конт�
рольними повноваженнями, якi визначенi у Конституцiї Авто�
номної Республiки Крим. Так, Рада мiнiстрiв Автономної Респуб�
лiки Крим здiйснює виконавчi функцiї i повноваження з питань,
що вiднесенi до самостiйного ведення Автономної Республiки
Крим, зокрема з питань розвитку економiки; планування еко�
номiчного i соцiального розвитку, фiнансової, кредитної та цiно�
вої полiтики, а також здiйснює державнi виконавчi функцiї, що
делегованi вiдповiдно до Конституцiї України. Рада мiнiстрiв
Автономної Республiки Крим виконує iншi функцiї та повнова�
ження, що передбаченi Конституцiєю України, Конституцiєю
Автономної Республiки Крим, законами України, нормативно�
правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим
у межах її компетенцiї.

У Бюджетному кодексi України дещо конкретизовано конт�
рольнi повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки
Крим, зокрема вiдзначається, що вона здiйснює контроль за вiд�
повiднiстю бюджетному законодавству України показникiв за�
тверджених бюджетiв бюджетного розпису та кошторисiв бю�
джетних установ таких бюджетiв як бюджети мiст республiкан�
ського значення та районнi бюджети Автономної Республiки Крим.

Пiдвидом фiнансового контролю є мунiципальний (мiсце�
вий) фiнансовий контроль, який полягає в органiзацiї i здiйсненнi
контролю за формуванням, розподiлом i використанням мiсце�
вого бюджету i комунального майна. Пiдконтрольними суб’єкта�
ми є пiдприємства, установи, органiзацiї, якi сплачують платежi
до бюджету органу мiсцевого самоврядування, отримують та ви�
користовують кошти зазначеного бюджету, здiйснюють управ�
лiння комунальним майном або якщо майно перебуває у них у
повному господарському вiданнi. Суб’єктами мунiципального
(мiсцевого) контролю є мiсцевi ради, їх виконавчi органи та ство�
рюванi органами мiсцевого самоврядування контрольнi комiсiї.
Отже, мунiципальний (мiсцевий) фiнансовий контроль є однiєю
iз форм здiйснення мiсцевого самоврядування.
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У Концепцiї реформування мiсцевих бюджетiв, що схвалена
розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 308 вiд 23.05.2007,
зазначається, що мiсцевi бюджети є вагомою складовою бюдже�
тної системи країни, тому здiйснення вiдповiдними радами ко�
нтролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожнiй
стадiї бюджетного процесу, сприятиме збалансованостi бюджет�
ної системи, фiнансовiй безпецi в цiлому. Контрольна дiяльнiсть
рад дає змогу представницьким органам безпосередньо брати
участь у вирiшеннi основних питань у сферi бюджету.

Як i повноваження Верховної Ради України та Верховної
Ради Автономної Республiки Крим контрольнi функцiї у бю�
джетнiй сферi представницьких органiв мiсцевого самовряду�
вання — рад реалiзуються пiд час проведення пленарних засi�
дань при розглядi проекту вiдповiдного бюджету, його затвер�
дженнi, внесеннi змiн до рiшення про бюджет, розглядi звiтiв про
виконання бюджету i прийняттi рiшення щодо нього.

Враховуючи важливiсть контролю, який здiйснюють вiдпо�
вiднi ради безпосередньо на їх засiданнях, законодавством пе�
редбаченi питання, якi вирiшуються лише на пленарних засi�
даннях сiльської, селищної, мiської ради (встановлення мiсце�
вих податкiв i зборiв та розмiрiв їх ставок у межах, визначених
законом; утворення цiльових фондiв, затвердження положень
про цi фонди; прийняття рiшень щодо випуску мiсцевих позик;
прийняття рiшень щодо отримання позик з iнших мiсцевих бю�
джетiв та джерел, а також щодо передачi коштiв з вiдповiдного
мiсцевого бюджету iнше), районної, обласної ради (затверджен�
ня вiдповiдно районних, обласних бюджетiв, внесення змiн до
них, затвердження звiтiв про їх виконання; розподiл переданих
з державного бюджету коштiв у виглядi дотацiй, субвенцiй вiд�
повiдно мiж районними бюджетами, мiсцевими бюджетами мiст
обласного значення, сiл, селищ, мiст районного значення).

Закон України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»
(вiд 27.05.1997 iз наступними змiнами i доповненнями) (ст. 47)
надiляє певними функцiями у бюджетнiй сферi постiйнi комiсiї
рад, якi вiдповiдно до наданих повноважень вивчають, поперед�
ньо розглядають проект бюджету, готують для розгляду на засi�
даннi вiдповiдної ради питання, що стосуються фiнансово�бю�
джетної дiяльностi ради, контролюють виконання рiшень ра�
ди та її виконавчого комiтету, а також здiйснюють внутрiшнiй
фiнансовий контроль за дiяльнiстю мiсцевих державних адмiнi�
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страцiй у частинi делегованих радами повноважень у фiнансо�
вiй сферi.

Крiм цього, постiйнi комiсiї здiйснюють й iншi контрольнi
функцiї. Зокрема, за дорученням ради або за власною iнiцiати�
вою попередньо розглядають проекти програм соцiально�еконо�
мiчного i культурного розвитку, звiти про виконання програм,
вивчають i готують питання про стан та розвиток вiдповiдних
галузей господарського i соцiально�культурного будiвництва,
iншi питання, якi вносяться на розгляд ради, розробляють про�
екти рiшень ради та готують висновки з цих питань, виступають
на сесiях ради з доповiдями i спiвдоповiдями.

Для здiйснення виконавчих функцiй мiсцевими радами ство�
рюються виконавчi комiтети, що проводять контроль за вiдпо�
вiднiстю бюджетному законодавству України показникiв затвер�
джених бюджетiв, бюджетного розпису та бюджетних установ
стосовно бюджетiв районiв у мiстах, сiльських, селищних чи мiст
районного значення, що входять до складу цих мiст. Вони що�
квартально подають радi письмовий звiт про хiд i результати ви�
конання бюджету; здiйснюють контроль за дотриманням зобо�
в’язань щодо платежiв до мiсцевого бюджету на пiдприємствах
i в органiзацiях незалежно вiд форми власностi.

Виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад мають
як власнi, так i делегованi повноваження. Так, при реалiзацiї
власних повноважень вони здiйснюють фiнансовий контроль
пiд час: складання проекту мiсцевого бюджету, подання його на
затвердження вiдповiдної ради, забезпечення виконання бюдже�
ту; щоквартального подання радi письмових звiтiв про хiд i ре�
зультати виконання бюджету; пiдготовки i подання вiдповiд�
но до районних, обласних рад необхiдних фiнансових показни�
кiв i пропозицiй щодо складання проектiв районних i обласних
бюджетiв; встановлення в порядку i межах, визначених законо�
давством, тарифiв щодо оплати побутових, комунальних, транс�
портних та iнших послуг, якi надаються пiдприємствами та ор�
ганiзацiями комунальної власностi вiдповiдної територiальної
громади; погодження в установленому порядку цих питань з пiд�
приємствами, установами та органiзацiями, якi не належать до
комунальної власностi; встановлення за узгодженим рiшенням
вiдповiдних рад порядку використання коштiв та iншого май�
на, що перебувають у спiльнiй власностi територiальних громад;
здiйснення в установленому порядку фiнансування видаткiв з
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мiсцевого бюджету; залучення на договiрних засадах коштiв
пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми влас�
ностi, розташованих на вiдповiднiй територiї, та коштiв насе�
лення, а також бюджетних коштiв на будiвництво, розширення,
ремонт i утримання на пайових засадах об’єктiв соцiальної i ви�
робничої iнфраструктури та на заходи щодо охорони навколи�
шнього природного середовища; об’єднання на договiрних заса�
дах коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету та iнших мiсцевих
бюджетiв для виконання спiльних проектiв або для спiльного
фiнансування комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй,
вирiшення iнших питань, що стосуються спiльних iнтересiв те�
риторiальних громад. Реалiзуючи делегованi повноваження, ви�
конавчi органи здiйснюють вiдповiдно до закону контроль за до�
триманням зобов’язань щодо платежiв до мiсцевого бюджету на
пiдприємствах i в органiзацiях незалежно вiд форми власностi,
здiйснюють вiдповiдно до закону контроль за дотриманням цiн
i тарифiв тощо.

Виконавчий комiтет ради попередньо розглядає проекти мiс�
цевих програм соцiально�економiчного i культурного розвитку,
цiльових програм з iнших питань, проекти рiшень з iнших пи�
тань, що вносяться на розгляд вiдповiдної ради.

Концепцiєю реформування мiсцевих бюджетiв передбаченi
основнi завдання щодо реформування мiсцевих бюджетiв: пiд�
вищення ефективностi управлiння коштами мiсцевих бюджетiв;
посилення контролю i вiдповiдальностi за дотримання бюджет�
ного законодавства, що має здiйснюватися шляхом удоскона�
лення процедури фiнансового контролю за дотриманням бю�
джетного законодавства на всiх стадiях бюджетного процесу його
учасниками вiдповiдно до повноважень, визначених законодав�
ством.

Виконавчу владу в областях i районах, мiстах Києвi i Сева�
стополi здiйснюють мiсцевi державнi адмiнiстрацiї (ст. 118 Кон�
ституцiї України), якi забезпечують пiдготовку та виконання об�
ласних i районних бюджетiв, звiтнiсть про виконання вказаних
бюджетiв.

У статтi 13 Закону України «Про мiсцевi державнi адмiнi�
страцiї» (вiд 09.04.1999 iз наступними змiнами i доповненнями)
конкретизуються повноваження мiсцевих державних адмiнiстра�
цiй. Так, до їх вiдання вiднесено вирiшення у межах i формах,
визначених Конституцiєю i законами України, питань бюдже�
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ту, фiнансiв, облiку. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї на вiдповiд�
них територiях здiйснюють державний контроль за станом фi�
нансової дисциплiни, облiку та звiтностi, виконанням держав�
них контрактiв i зобов’язань перед бюджетом.

У Бюджетному кодексi України (ст. 115) вiдзначається, що
обласнi державнi адмiнiстрацiї здiйснюють контроль за вiдповiд�
нiстю бюджетному законодавству України показникiв затвер�
джених бюджетiв, бюджетного розпису та кошторисiв бюджет�
них установ щодо районних та мiських (мiст обласного значення)
бюджетiв, мiськi державнi адмiнiстрацiї у мiстах Києвi та Сева�
стополi — стосовно районних у цих мiстах бюджетiв; районнi
державнi адмiнiстрацiї — щодо мiських (мiст районного значен�
ня), сiльських, селищних та їх об’єднань бюджетiв.

Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй у сферi
фiнансового контролю реалiзуються ними пiд час: складання i
подання на затвердження радi проекту вiдповiдного бюджету та
забезпечення його виконання; звiтування та формування звiту
про його виконання; формування даних про змiни складу об’єк�
тiв, що пiдлягають бюджетному фiнансуванню, балансу фiнан�
сових ресурсiв; аналiзу отриманої вiд усiх суб’єктiв пiдприєм�
ницької дiяльностi незалежно вiд форми власностi iнформацiї,
передбаченої актами законодавства для складання i виконання
бюджету; здiйснення фiнансування пiдприємств, установ та орга�
нiзацiй освiти, культури, науки, охорони здоров’я, фiзичної куль�
тури i спорту, соцiального захисту населення, переданих у вста�
новленому законом порядку в управлiння мiсцевiй державнiй
адмiнiстрацiї вищими органами державної та виконавчої вла�
ди або органами мiсцевого самоврядування, що представляють
спiльнi iнтереси територiальних громад, а також заходiв, пов’я�
заних iз розвитком житлово�комунального господарства, благо�
устроєм та шляховим будiвництвом, охороною довкiлля та гро�
мадського порядку, iнших заходiв, передбачених законодавст�
вом та iн.

Контрольна функцiя мiсцевих державних адмiнiстрацiй реа�
лiзується i пiд час здiйснення ними iнших повноважень в галузi
бюджету та фiнансiв, зокрема пiд час подання в установлено�
му порядку до органiв виконавчої влади вищого рiвня фiнансо�
вих показникiв i пропозицiй до проекту Державного бюджету
України, пропозицiй щодо обсягу коштiв Державного бюджету
України для їх розподiлу мiж територiальними громадами, роз�
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мiрiв дотацiй i субсидiй, даних про змiни складу об’єктiв, що
пiдлягають бюджетному фiнансуванню, баланс фiнансових ре�
сурсiв для врахування їх при визначеннi розмiрiв субвенцiй, а
також для бюджетного вирiвнювання виходячи iз забезпеченостi
мiнiмальних соцiальних потреб.

У обласних, Київськiй i Севастопольськiй мiських держав�
них адмiнiстрацiях функцiонує Головне фiнансове управлiння
(Типове положення про Головне фiнансове управлiння обласної
Київської мiської та фiнансове управлiння Севастопольської
мiської державної адмiнiстрацiї, затверджене постановою Кабi�
нету Мiнiстрiв України № 1204 вiд 19.08.2002 iз наступними
змiнами та доповненнями); районних, районних у мiстах Києвi
та Севастополi держадмiнiстрацiях — фiнансове управлiння (вiд�
дiл) (Типове положення про фiнансове управлiння районної,
районної у м. Києвi та фiнансовий вiддiл районної у м. Севасто�
полi державної адмiнiстрацiї, затверджене постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України № 1204 вiд 19.08.2002 iз наступними змiна�
ми та доповненнями) (далi — Управлiння (вiддiл)). Основними
завданнями Управлiння (вiддiлу) є: складання розрахункiв до
проекту мiсцевого бюджету i подання їх на розгляд вiдповiдної
мiсцевої держадмiнiстрацiї; здiйснення: контролю за дотриман�
ням пiдприємствами, установами i органiзацiями законодавства
щодо використання ними бюджетних коштiв та коштiв цiльо�
вих фондiв, утворених вiдповiдною радою; загальна органiзацiя
та управлiння виконанням мiсцевого бюджету на вiдповiднiй те�
риторiї, координацiя дiяльностi учасникiв бюджетного процесу
з питань виконання бюджету.

Контрольнi повноваження управлiння (вiддiлу) у сферi фi�
нансiв реалiзуються пiд час: забезпечення протягом бюджетного
перiоду вiдповiдностi розпису мiсцевого бюджету встановленим
бюджетним призначенням; розгляду балансiв i звiтiв про вико�
нання мiсцевих бюджетiв та iнших фiнансових звiтiв, поданих
територiальними органами Державного казначейства; розгляду
звернень про видiлення коштiв з резервного фонду бюджету; пе�
ревiрки правильностi складання i затвердження кошторисiв та
планiв використання коштiв установами та органiзацiями, якi фi�
нансуються з обласного (мiського) чи районного бюджету; про�
ведення на будь�якому етапi складання i розгляду проекту мiсце�
вого бюджету аналiзу бюджетного запиту, поданого головним
розпорядником бюджетних коштiв, щодо його вiдповiдностi ме�
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тi, прiоритетностi, а також дiєвостi та ефективностi використання
бюджетних коштiв; прийняття рiшення про включення бюдже�
тного запиту до пропозицiї проекту мiсцевого бюджету перед по�
данням його на розгляд вiдповiдної мiсцевої держадмiнiстрацiї;
взяття участi у розробленнi балансу фiнансових ресурсiв областi
(мiста), району, аналiзу соцiально�економiчних показникiв роз�
витку вiдповiдної територiї та врахування їх пiд час складання
проекту вiдповiдного бюджету; органiзацiї роботи, пов’язаної iз
складанням проекту бюджету; складання проекту бюджету; пiд�
готовцi пропозицiй щодо коштiв, що передаються для розподi�
лу мiж вiдповiдними мiсцевими бюджетами або для виконання
спiльних проектiв; здiйснення у процесi виконання мiсцевого
бюджету за доходами прогнозування та проведення аналiзу до�
ходiв вiдповiдного мiсцевого бюджету; органiзацiї виконання бю�
джету, а також забезпечення надходжень доходiв до бюджету та
вжиття заходiв до ефективного витрачання бюджетних коштiв
(разом з органами державної податкової служби, територiальни�
ми органами Державного казначейства, iншими структурними
пiдроздiлами мiсцевої держадмiнiстрацiї); складання розпису
доходiв i видаткiв бюджету, забезпечення його виконання, пiд�
готовки пропозицiй щодо внесення змiн до розпису у межах рiч�
них бюджетних призначень; здiйснення в установленому поряд�
ку органiзацiї та управлiння виконанням вiдповiдного мiсцево�
го бюджету, координацiї в межах своєї компетенцiї дiяльностi
учасникiв бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
проведення монiторингу змiн, що вносяться до вiдповiдного бю�
джету; пiдготовки рiчного та квартального звiту про виконання
бюджету; проведення разом з органами державної податкової
служби аналiзу стану надходження доходiв до вiдповiдних бю�
джетiв, пiдготовки пропозицiй про доцiльнiсть запровадження
мiсцевих податкiв, зборiв, а також пiльг; проведення на базi ста�
тистичної i фiнансової звiтностi, прогнозних розрахункiв аналiз
економiчного i фiнансового стану галузей економiки територiї,
тенденцiй та динамiки розвитку рiзних форм власностi, пiдго�
товки пропозицiй щодо визначення додаткових джерел фiнан�
сових ресурсiв; участi у розробленнi пропозицiй з удосконалення
структури вiдповiдних мiсцевих держадмiнiстрацiй, пiдготов�
ки пропозицiї щодо визначення чисельностi працiвникiв, фонду
оплати їх працi, витрат на утримання мiсцевих держадмiнiстра�
цiй та здiйснення контролю за витрачанням цих коштiв.
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Питання
для самоконтролю

1. Що є предметом контролю Верховної Ради України?
2. Яким чином Верховна Рада України реалiзує контрольнi пов�

новаження?
3. У чому полягають контрольнi повноваження Верховної Ради

України на третiй стадiї бюджетного процесу?
4. Який комiтет Верховної Ради України вважається основним при

здiйсненнi бюджетного контролю?
5. Чи сформувався остаточно президентський контроль у сферi пуб�

лiчних фiнансiв ?
6. У чому полягає колiзiя норм Бюджетного кодексу України i За�

кону України «Про Кабiнет Мiнiстрiв України»?
7. Якi повноваження має Кабiнет Мiнiстрiв України у сферi конт�

ролю публiчних фiнансiв?
8. Якi особливостi взаємодiї Кабiнету Мiнiстрiв України i Рахун�

кової палати?
9. Якi нормативно�правовi акти визначають повноваження Вер�

ховної Ради Автономної Республiки Крим у сферi фiнансового
контролю?

10. Якi функцiї у бюджетнiй сферi мають постiйнi комiсiї мiсцевих
рад?

Тести
1. Контрольнi повноваження Верховної Ради України реалiзу�

ються:
а) на першiй стадiї бюджетного процесу;
б) на другiй та третiй стадiях бюджетного процесу;
в) на всiх стадiях бюджетного процесу.

2. Повноваження у сферi фiнансового контролю Верховна Рада
України реалiзує:
а) самостiйно;
б) через комiтети та комiсiї Верховної Ради України;
в) самостiйно або через створюванi парламентськi комiтети i спе�

цiальнi комiсiї;
г) шляхом проведення ревiзiй i обстежень.

3. Кабiнет Мiнiстрiв України може:
а) самостiйно проводити ревiзiї;
б) здiйснювати бюджетний та податковий контроль;
в) приймати рiшення про проведення перевiрки робочими гру�

пами центральних органiв виконавчої влади та їх територiаль�
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них органiв фiнансово�господарської дiяльностi центральних
та мiсцевих органiв виконавчої влади, а також суб’єктiв госпо�
дарювання державного сектору економiки;

4. Кабiнет Мiнiстрiв України на запит Рахункової палати подає:
а) будь�яку iнформацiю, якщо вона потрiбна для проведення конт�

ролю Рахунковою палатою;
б) статистичну, фiнансову, бухгалтерську та iншу iнформацiю, не�

обхiдну для виконання нею завдань, функцiй та повноважень,
установлених Конституцiєю та законами України;

в) лише фiнансову, бухгалтерську iнформацiю.
5. Контрольнi повноваження Верховної Ради Автономної Респуб�

лiки Крим, мiсцевих рад, Ради Мiнiстрiв Автономної Республi�
ки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй та виконавчих ко�
мiтетiв вiдповiдних рад визначено у:
а) Конституцiї України, Бюджетному кодексi України та iнших

нормативно�правових актах, що визначають їх повноваження
та функцiї;

б) лише у Бюджетному кодексi України;
в) Законi України «Про бюджетну систему України»;
г) Законах України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та

«Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї».
6. Порядок утворення цiльових (в тому числi валютних) фондiв

Верховна Рада Автономної Республiки Крим визначає:
а) за пропозицiєю Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;
б) за власною iнiцiативою;
в) за рiшенням Верховної Ради України.

7. Суб’єктами мунiципального (мiсцевого) контролю є:
а) мiсцевi ради;
б) мiсцевi ради, їх виконавчi органи та створюванi органами мiс�

цевого самоврядування контрольнi комiсiї;
в) мiсцевi ради та створюванi органами мiсцевого самоврядуван�

ня контрольнi комiсiї.
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Роздiл 6
ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ
ÐÀÕÓÍÊÎÂÎ¯ ÏÀËÀÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

6.1. Çàêîíîäàâ÷i îñíîâè îðãàíiçàöi¿ i äiÿëüíîñòi
Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè òà ¿¿ òåðèòîðiàëüíèõ
ïðåäñòàâíèöòâ
Створенню Рахункової палати в Українi як специфiч�

ного контрольного органу передували певнi подiї.
У листопадi 1990 р. у м. Мадрид зiбралися представники ви�

щих органiв фiнансового контролю 32 європейських держав на
установчу конференцiю з приводу утворення Мiжнародної ор�
ганiзацiї вищих органiв державного фiнансового контролю кон�
тиненту. Вперше по запрошенню Мiжнародної органiзацiї вищих
органiв державного фiнансового контролю (INТОSАI) у пiдго�
товчих заходах, що стосуються створення EUROSAI (Європей�
ської органiзацiї вищих органiв державного фiнансового контро�
лю) взяла участь радянська сторона в особi Комiтету народного
контролю СРСР, який пiдтримав iдею створення Мiжнародної
органiзацiї вищих органiв державного фiнансового контролю в
Європi. Створення Європейської органiзацiї вищих органiв дер�
жавного фiнансового контролю вiдкривало для всiх країн ши�
рокi можливостi у сферi вдосконалення фiнансово�бюджетного
контролю, зокрема сприяло вивченню, обмiну досвiдом i розви�
тку спiвробiтництва мiж ВОФК європейських країн i, вiдповiд�
но, на цiй основi вдосконаленню органiзацiї i здiйсненню фiнан�
сового контролю в державах—членах цiєї органiзацiї.

Зарубiжний досвiд вказував на iснування у бiльшостi держав
ВОФК. Крiм цього, у Лiмськiй декларацiї зазначається, що для
досягнення планомiрного та рацiонального використання дер�
жавних коштiв необхiдно у кожнiй державi створити ВОФК.
Враховуючи цей досвiд i те, що створювалася Європейська ор�
ганiзацiя вищих органiв державного фiнансового контролю, чле�
нами якої, вiдповiдно до статтi 3 її Статуту, могли стати лише
ВОФК європейських держав, деякi держави почали створюва�
ти ВОФК i законодавчо врегульовувати їх правовий статус.



У Статутi EUROSAI зазначається, що однiєю iз офiцiйних
мов цiєї органiзацiї є росiйська. Все це спонукало до створення
в СРСР вищого контрольного органу.

На п’ятiй сесiї Верховної Ради СРСР 16 травня 1991 р. був
прийнятий важливий документ, Закон «Про Контрольну пала�
ту СРСР», що розроблений iз врахуванням вiтчизняного та за�
рубiжного досвiду. Його положення вiдповiдали загальноприй�
нятим нормам, якi мiстяться у Лiмськiй декларацiї керiвних прин�
ципiв контролю. Це був перший крок до створення у державi
принципово нової системи фiнансового контролю, бо Контроль�
на палата СРСР вважалася вищим органом фiнансово�еконо�
мiчного контролю, який дiяв пiд керiвництвом Верховної Ра�
ди СРСР. Закон надав їй право здiйснювати контроль за ви�
конанням союзного бюджету, використанням загальносоюзної
власностi, що знаходилася у веденнi Союзу РСР, джерелами i
використанням доходiв загальносоюзних громадських об’єднань.
У Законi (пункт 9 статтi 10) вказувалося на створення за необ�
хiдностi за згодою Президiї Верховної Ради СРСР регiональних
iнспекцiй на мiсцях i служб за кордоном, а також зазначалося,
що з питань, якi вiдносяться до спiльних повноважень Союзу РСР
i республiк, Контрольна палата СРСР взаємодiє при проведен�
нi перевiрок i ревiзiй з iншими союзними i республiканськими
контрольними органами, надає їм методичну допомогу.

З розпадом Союзу РСР була лiквiдована Контрольна палата
СРСР. Союзнi республiки, якi набували суверенiтету, почали
формувати свою власну систему контролюючих суб’єктiв. Вiд�
повiдно була потреба i у формуваннi незалежного контрольного
органу нового типу, що здiйснював би публiчний контроль у бю�
джетнiй сферi.

Створення контрольно�рахункових органiв в Українi як спе�
цiальних органiв фiнансового контролю нового типу вiдбулося
пiзнiше, нiж в iнших бувших союзних республiках. Так, у 1993 р.,
у Конституцiї Росiйської Федерацiї йшлося про те, що для здiйс�
нення контролю за виконанням федерального бюджету створю�
ється Рахункова палата, а у 1995 р. було прийнято Федераль�
ний закон «Про Рахункову палату Росiйської Федерацiї», який
i визначив її правовий статус, завдання та функцiї. В той час як
в Українi постiйно дiючий орган фiнансового контролю, Рахун�
кову палату, було створено у 1997 р. Пiзнiше було створено Ра�
хункову палату Верховної Ради Автономної Республiки Крим.
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Рахункова палата України i Рахункова палата Верховної
Ради Автономної Республiки Крим — це установи, аналогiчних
яким в Українi ще не iснувало, хоча в iнших державах вони бу�
ли створенi ще у XVIII—XIX столiттях. Про це бiльш детально
йдеться у роздiлi 10.

Уперше необхiднiсть створення Контрольної палати Верхов�
ної Ради України було закрiплено на законодавчому рiвнi 22 лис�
топада 1995 р. постановою Верховної Ради України «Про ство�
рення Контрольної палати Верховної Ради України та проект
Закону України про Контрольну палату Верховної Ради Украї�
ни». Вiдповiдно до даної постанови постiйним комiсiям Верхо�
вної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi, з
питань бюджету, з питань економiчної полiтики та управлiння
народним господарством було доручено у двотижневий строк
доопрацювати проект Закону України про Контрольну палату
Верховної Ради України з урахуванням пропозицiй i зауважень,
висловлених народними депутатами України i внести його на
розгляд Верховної Ради України. Як видно iз назви постанови,
орган, який повинен був здiйснювати фiнансовий контроль вiд
iменi Верховної Ради України, спочатку мав назву Контрольна
палата Верховної Ради України.

Шостого лютого 1996 р. Верховна Рада України постанови�
ла прийняти у першому читаннi поданий постiйною комiсiєю
Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяль�
ностi проект Закону України про Контрольну палату Верховної
Ради України та доручити цiй комiсiї у двотижневий термiн до�
опрацювати проект з урахуванням пропозицiй i зауважень по�
стiйних комiсiй Верховної Ради України i народних депутатiв
України, висловлених пiд час його обговорення та внести на роз�
гляд Верховної Ради України.

Президент України скористався правом вето, i 12 червня
1996 р. повернув на повторний розгляд парламентовi Закон про
Контрольну палату. Президент вважав, що запровадження тако�
го закону зруйнує всю систему контролюючих суб’єктiв держа�
ви, бо Рахункова палата пiдмiнить iншi контрольнi органи. Свою
позицiю вiн обґрунтував тим, що не має правових пiдстав для
прийняття такого закону, бо нi в Конституцiї України, нi в Кон�
ституцiйному договорi про таку iнституцiю не йдеться.

У червнi 1996 р. було прийнято нову Конституцiю України,
яка передбачала створення Рахункової палати, що здiйснюва�
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тиме контроль за використанням коштiв Державного бюджету
України вiд iменi Верховної Ради України. Отже, фактично з
урахуванням змiн, встановлених Конституцiєю України, було
змiнено назву контрольного органу, хоча сутнiсть його не змi�
нилася, бо Рахункова палата залишилася органом Верховної Ра�
ди України i це було закрiплено Законом України «Про Рахун�
кову палату Верховної Ради України», який ухвалила Верховна
Рада 11 липня 1996 року.

Аналiзуючи даний закон, слiд зазначити, що вiдповiдно до
його першої статтi Рахункова палата Верховної Ради України
вважалася постiйно дiючим вищим органом державного фiнан�
сово�економiчного контролю, який утворюється Верховною Ра�
дою України, пiдпорядкований i пiдзвiтний їй. Якщо звернути�
ся до Закону СРСР «Про Контрольну палату СРСР», то можна
побачити, що в ньому мiстилося майже аналогiчне положення,
зазначалося, що Контрольна палата СРСР також є вищим орга�
ном фiнансово�економiчного контролю в країнi, що дiє пiд ке�
рiвництвом Верховної Ради СРСР i пiдзвiтний їй. Оскiльки, як
вiдзначалося, ВОФК iснували у бiльшостi держав, то, врахову�
ючи зарубiжний досвiд i, звичайно, законодавство СРСР, Рахун�
кова палата Верховної Ради України була законодавчо визнана
вищим органом фiнансового контролю.

Проект закону високо оцiнили зарубiжнi фахiвцi. Але незва�
жаючи на це, вважаючи, що даний Закон є неконституцiйним,
19 серпня 1996 р. Президент України знову скористався правом
вето. Аналiзуючи положення Конституцiї та Закону «Про Раху�
нкову палату Верховної Ради України» слiд зазначити, що дiйс�
но мiж ними iснували розбiжностi. У Конституцiї вказується, що
Рахункова палата здiйснюватиме контроль за використанням
коштiв Державного бюджету України, а вiдповiдно до прийня�
того Закону одним iз її завдань була органiзацiя i здiйснення
контролю за виконанням доходної частини бюджету, що, звичай�
но, суперечило Конституцiї. Крiм цього, Конституцiєю чомусь
не передбачається, що створюється саме вищий контрольний
орган, а Закон чiтко вказував на створення саме вищого ор�
гану державного фiнансово�економiчного контролю. Хоча ви�
вчався зарубiжний досвiд, i законодавцi знали, що у бiльшостi
держав iснують ВОФК, вони, незрозумiло чому, не вважали за
потрiбне визнати Рахункову таким органом. Занадто коротень�
кий змiст статтi 98 Конституцiї України призвiв у подальшому
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до виникнення дискусiй щодо правового статусу Рахункової
палати.

Вважаючи, що прийнятий Закон має право на iснування, Вер�
ховна Рада подолала вето Президента i 1 жовтня 1996 р. ухвали�
ла постанову «Про тлумачення статтi 98 Конституцiї України».

Керуючись пунктом 6 роздiлу XV перехiдних положень Кон�
ституцiї України щодо здiйснення Верховною Радою України
тлумачення законiв у перiод до створення Конституцiйного Су�
ду України та виходячи iз необхiдностi застосування статтi 98
Конституцiї України у зв’язку з прийняттям Закону України
«Про Рахункову палату Верховної Ради України», Верховна Ра�
да України роз’яснила, що ця стаття визначає контроль за вико�
ристанням коштiв Державного бюджету України лише як одну
iз функцiй Рахункової палати Верховної Ради України, яка ство�
рюється з метою здiйснення контрольних повноважень Верхов�
ної Ради України у фiнансово�економiчнiй сферi щодо об’єктiв
парламентського контролю, включаючи бюджетну та грошово�
кредитну сферу; об’єкти права державної власностi, що не пiд�
лягають приватизацiї; фiнансування загальнодержавних програм
економiчного, науково�технiчного, соцiального, нацiонально�
культурного розвитку, охорони довкiлля; дiяльнiсть Кабiнету
Мiнiстрiв та iнших об’єктiв, пов’язаних з Державним бюджетом
i бюджетною системою України.

У сiчнi 1997 р. на пiдпис Президенту надiйшов Закон «Про
внесення змiн до Закону України «Про Рахункову палату Вер�
ховної Ради України», який був прийнятий Верховною Радою
України 23 сiчня 1997 р. У цьому Законi в новiй редакцiї викла�
далася стаття 1, що визначала Рахункову палату постiйно дiю�
чим вищим органом парламентського фiнансово�економiчного
контролю, який утворюється Верховною Радою України, пiдпо�
рядкований, пiдзвiтний та вiдповiдальний перед нею. В нiй за�
значалося, що при здiйсненнi контролю за використанням кош�
тiв Державного бюджету України Рахункова палата дiє вiд iменi
Верховної Ради України.

Президент не погодився iз запропонованим визначенням
щодо визнання Рахункової палати вищим органом парламент�
ського контролю, мотивуючи це тим, що нi Конституцiя Украї�
ни, нi Закон про Рахункову палату не передбачають утворення
нi системи вiдповiдних органiв, нi взагалi будь�яких контроль�
них органiв, щодо яких Рахункова палата, була б вищим орга�
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ном. Крiм цього, на думку Президента, Рахункова палата вико�
нуючи функцiю контролю за використанням коштiв Державно�
го бюджету України всiма бюджетними органами, в тому числi
i Верховною Радою України, вiдповiдно до Закону здiйснює цi
функцiї незалежно вiд будь�яких органiв держави, а тому не мо�
же бути пiдпорядкованою жодному державному органовi.

Вважаючи, що постанова Верховної Ради України «Про тлу�
мачення статтi 98 Конституцiї України» вiд 1 жовтня 1996 р. та
Закон України «Про Рахункову палату Верховної Ради Украї�
ни» вiд 11 липня 1996 р. не вiдповiдають Конституцiї України,
Президент України звернувся з конституцiйним поданням до
Конституцiйного Суду України.

У процесi розгляду матерiалiв справи Конституцiйний Суд
ухвалою вiд 10 липня 1997 р. роз’єднав конституцiйне прова�
дження за вказаними поданнями Президента України на двi окре�
мi справи.

Одинадцятого липня 1997 р. Конституцiйний Суд України
винiс рiшення по справi щодо вiдповiдностi Конституцiї Украї�
ни постанови Верховної Ради України «Про тлумачення стат�
тi 98 Конституцiї України». Вiн вирiшив визнати дану постано�
ву такою, що не вiдповiдає Конституцiї України, тобто некон�
ституцiйною, оскiльки, приймаючи її, Верховна Рада України
перевищила свої конституцiйнi повноваження, бо вiдповiдно до
пункту 6 роздiлу ХV «Перехiдних положень» Конституцiї Украї�
ни вона тимчасово, на перiод до створення Конституцiйного Су�
ду України, мала право здiйснювати тлумачення лише законiв
України i не мала права тлумачити Конституцiю України. А от�
же, дана постанова втрачає чиннiсть з дня прийняття цього рi�
шення, яке є обов’язковим до виконання на всiй територiї Украї�
ни, остаточним i не може бути оскарженим.

Iз зазначеного рiшення Конституцiйного Суду можна зроби�
ти висновок, що вiн не вiдносить Конституцiю України до зако�
нiв, що логiчно не правильно. Конституцiя України — це закон,
Основний Закон України, та ще й найвищої юридичної сили,
про це навiть йдеться у її преамбулi. Отже, рiшення Конститу�
цiйного Суду України, на нашу думку, не правильне.

Крiм цього, на момент тлумачення Конституцiї України
(1 жовтня 1996 р.) Верховною Радою України, не було створено
Конституцiйного Суду України, який мiг би дати офiцiйне її тлу�
мачення.
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Незважаючи на тi дискусiї, якi велися навколо Закону Украї�
ни «Про Рахункову палату Верховної Ради України», депутати
Верховної Ради України таємним голосуванням обрали Головою
Рахункової палати Верховної Ради України В. К. Симоненка,
який вже 3 сiчня 1997 р. приступив до офiцiйної дiяльностi.

Про створення Рахункової палати та про те, що вона буде
органом Верховної Ради України, було вiдомо ще у 1995 р., ко�
ли був прийнятий перший нормативний акт — постанова Пре�
зидiї Верховної Ради України «Про проект Закону України про
Контрольну палату Верховної Ради України », в якiй зазнача�
лося, що авторському колективу потрiбно проаналiзувати (з ви�
їздом до зарубiжних країн) досвiд функцiонування контрольних
палат парламентiв i законодавчу основу їх дiяльностi та подати
Верховнiй Радi України вiдповiднi матерiали.

Фактично мова про створення Рахункової палати йшла з лис�
топада 1995 р., але її правовий статус як органу, що здiйснює
контроль за використанням коштiв Державного бюджету Украї�
ни, був визначений статтею 98 Конституцiї України у 1996 р.

У Конституцiйному Судi України, який розглядав справу за
конституцiйним поданням Президента України вiд 28 грудня
1996 р. про невiдповiднiсть Конституцiї України Закону Украї�
ни «Про Рахункову палату Верховної Ради України» (друге
окреме провадження), йшлося не про доцiльнiсть iснування Ра�
хункової палати, оскiльки її iснування як контролюючої струк�
тури закрiплено Конституцiєю, i Конституцiйний Суд України
не надiлений функцiями змiнювати ст. 98 Конституцiї України.
А це означає, що мова йшла про визначення статусу, завдань, функ�
цiй i повноважень Рахункової палати. Також у поданнi до Кон�
ституцiйного Суду України Президент вказував, що прийнятий
11 липня 1996 р. Верховною Радою України Закон «Про Рахун�
кову палату Верховної Ради України» визначає Рахункову па�
лату як орган самої Верховної Ради України . Але цим порушу�
ється статус Рахункової палати як самостiйного органу, оскiльки
вичерпний перелiк органiв Верховної Ради України визначено
в статтях 18 i 89 Конституцiї України, серед яких Рахункова па�
лата не названа.

Двадцять третього грудня 1997 р. Конституцiйний Суд Украї�
ни прийняв рiшення у справi за конституцiйним поданням Пре�
зидента України щодо вiдповiдностi Конституцiї України Зако�
ну України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» у
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якому визнав неконституцiйними деякi положення зазначеного
Закону. Так, вiдповiдно до цього рiшення визнано неконститу�
цiйним найменування Рахункової палати як «Рахункова палата
Верховної Ради України» i в подальшому було змiнено назву
Закону, який визначає правовий статус Рахункової палати, а от�
же перейменовано Рахункову палату Верховної Ради України
на Рахункову палату, що, в свою чергу, вказувало на певну неза�
лежнiсть її вiд Верховної Ради України. З такою позицiєю Кон�
ституцiйного Суду слiд погодитися, оскiльки дiйсно, як зазна�
чається у рiшеннi, Верховна Рада України, приймаючи закон,
допустила невiдповiднiсть його Конституцiї України, яка має
найвищу юридичну силу, оскiльки змiнила конституцiйно вста�
новлене найменування Рахункової палати, фактично перетво�
ривши її на орган парламентського контролю. Але, вiдповiдно
до ст. 98 Конституцiї України, Рахункова палата є органом спе�
цiальної конституцiйної компетенцiї, її повноваження є похiд�
ними вiд повноважень Верховної Ради України. Крiм цього, в
нормативно�правовому значеннi Конституцiї України Рахун�
кова палата є незалежним органом спецiальної конституцiйної
компетенцiї, i Верховна Рада України як орган законодавчої вла�
ди не має права забрати чи обмежити її конституцiйнi повнова�
ження, передати їх будь�яким iншим органам або ж взяти на се�
бе їх здiйснення.

Було визнано неконституцiйним положення, яке визначало
Рахункову палату вищим органом державного фiнансово�еко�
номiчного контролю. Конституцiйний Суд вказав, що поняття
«державний фiнансово�економiчний контроль», як пiдтверджу�
ють данi фiнансово�економiчної та правознавчої експертиз, є на�
багато ширшим за поняття «контроль за використанням коштiв
Державного бюджету України». Фiнансово�економiчну експер�
тизу по цiй справi проводили фахiвцi Науково�дослiдного фi�
нансового iнституту при Мiнiстерствi фiнансiв України, а пра�
вознавчу — експерти Науково�дослiдного iнституту економiки
промисловостi НАН України. З одного боку, з висновком екс�
пертиз можна погодитися, а з iншого — позицiю, яку зайняв Кон�
ституцiйний Суд важко пiдтримати, бо у багатьох державах конт�
рольно�рахунковi палати вважаються ВОФК. Як зазначалося
вище, на необхiднiсть iснування саме таких органiв зверталася
увага i у Лiмський Декларацiї. Крiм цього Україна йде по шля�
ху розвитку цих iнституцiй, бо створено Рахункову палату Вер�
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ховної Ради Автономної Республiки Крим, створенi регiональнi
контрольно�рахунковi органи.

Не погодився Конституцiйний Суд України iз положенням
Закону, яке стосується гарантiй правового статусу посадових
осiб Рахункової палати, зокрема з тим, що Перший заступник i
заступник Голови, головнi контролери та Секретар Рахункової
палати не можуть бути затриманi, притягнутi до кримiнальної
вiдповiдальностi без згоди Верховної Ради України.

Вiдповiдно до даного рiшення Конституцiйного Суду Украї�
ни були обмеженi повноваження Рахункової палати, зокрема
щодо здiйснення контролю за доходною частиною Державного
бюджету України. Визнанi такими, що не вiдповiдають Консти�
туцiї України, повноваження здiйснювати «контрольно�ревiзiй�
нi» види дiяльностi; положення Закону України «Про Рахунко�
ву палату Верховної Ради України», за якими на неї покладено
контроль за тiєю сферою фiнансово�економiчної дiяльностi, яка
перебуває поза межами використання коштiв Державного бю�
джету України та положення, за якими сфера застосування по�
вноважень Рахункової палати поширюється на органи мiсцево�
го самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, банки,
кредитнi установи, господарськi товариства, страховi компанiї,
iншi фiнансовi установи й їх спiлки, асоцiацiї та iншi об’єднан�
ня незалежно вiд форми власностi, об’єднання громадян, недер�
жавнi фонди та iншi недержавнi некомерцiйнi громадськi орга�
нiзацiї в тiй частинi їх дiяльностi, яка перебуває поза межами
використання коштiв Державного бюджету України.

З бiльшiстю положень рiшення Конституцiйного Суду Укра�
їни слiд погодитися, який фактично, беручи за основу чинне на
той час положення Конституцiї України, дав його роз’яснення.
Але, на нашу думку, Верховна Рада України, приймаючи Закон
«Про Рахункову палату Верховної Ради України», намагалася
не перевищити повноваження контролюючого органу, а випра�
вити недолiк Конституцiї України, яка занадто вузько визначила
статус останнього. Оскiльки правлiння Мiжнародної органiзацiї
вищих органiв державного фiнансового контролю — INТОSАI —
у листопадi 1998 р. на своїх зборах у столицi Уругваю Монтевi�
део прийняло рiшення про прийом Рахункової палати України
до цiєї авторитетної органiзацiї, то мабуть потрiбно було б вдос�
коналити законодавство України, що стосується органiзацiї i дi�
яльностi Рахункової палати i наблизити його до положень Лiм�
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ської Декларацiї, яка прийнята, як зазначалося вище, на IХ Кон�
гресi цiєї органiзацiї. Враховуючи зарубiжний досвiд, вважаємо,
що Рахункова палата повинна дiйсно бути вищим органом дер�
жавного фiнансового контролю.

Розглядом справи у Конституцiйному Судi ще не закiнчи�
лися дебати мiж Президентом України i Верховною Радою Украї�
ни щодо конституцiйностi законодавства, яке врегульовує пра�
вовий статус Рахункової палати.

У сiчнi 1998 р. Верховна Рада України прийняла постано�
ву «Про чиннiсть Закону України «Про Рахункову палату»,
вiдповiдно до першого пункту якої Закон України «Про Раху�
нкову палату Верховної Ради України», який набрав чинностi
22.10.1996, продовжує дiяти з 23.12.1997, як Закон України «Про
Рахункову палату». Згiдно з пунктом 2 цiєї постанови Головi
Верховної Ради України було доручено опублiкування у 10�ден�
ний строк в офiцiйних виданнях Верховної Ради України текс�
ту Закону України «Про Рахункову палату», попередньо вилу�
чивши з нього положення, що втратили чиннiсть з 23.12.1997 та
уточнивши його редакцiю.

Вважаючи такими, що не вiдповiдають Конституцiї України
зазначенi постанова та текст Закону України «Про Рахункову
палату», який опублiкований в газетi «Голос України» 23 сiчня
1998 р., Президент України звернувся до Конституцiйного Су�
ду України з клопотанням про визнання їх неконституцiйними.
Вiн вважав, що змiною назви Закону України та його окремих
положень на пiдставi постанови Верховної Ради України пору�
шено конституцiйну процедуру прийняття законiв та Регламент
Верховної Ради України, де, зокрема, визначено, що внесення
будь�яких змiн до законiв здiйснюється шляхом прийняття у
встановленому порядку вiдповiдних законiв та що не дотрима�
но i тих положень Конституцiї України, якi встановлюють пов�
новаження Президента України щодо пiдписання та офiцiйного
оприлюднення законiв України. Крiм того, зазначає Президент
України, доручення Верховної Ради України Головi Верховної
Ради України виходить за межi визначених для нього Консти�
туцiєю України повноважень.

Голова Верховної Ради України, пояснюючи необхiднiсть
прийняття зазначеної вище постанови, зазначав, що нi Конс�
титуцiя України, нi Закон України «Про Конституцiйний Суд
України» не визначають, як має виконуватися рiшення Консти�
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туцiйного Суду України у тих випадках, коли у самому рiшеннi
не визначено порядку його виконання, а прямої вимоги прий�
няття будь�якого правового акта на виконання рiшень Консти�
туцiйного Суду України Основний Закон не передбачає. Крiм
цього, вiн стверджує, що конституцiйну процедуру розгляду
проекту постанови Верховної Ради України про чиннiсть Зако�
ну України «Про Рахункову палату», ухвалення та набрання нею
чинностi було дотримано.

Розглянувши матерiали справи, Конституцiйний Суд Украї�
ни винiс рiшення про визнання такою, що не вiдповiдає Консти�
туцiї України (є неконституцiйною) постанову Верховної Ради
України «Про чиннiсть Закону України «Про Рахункову пала�
ту» вiд 14 сiчня 1998 р. № 18/98 ВР.

У даному рiшеннi зазначається, що сам Закон «Про Рахун�
кову палату Верховної Ради України» вiд 11.07.1996 є чинним,
за винятком положень визнаних неконституцiйними, а Верхов�
на Рада України, прийнявши постанову «Про чиннiсть Закону
України «Про Рахункову палату» вiд 14 сiчня 1998 р. не дотри�
мала вимог Конституцiї. Вона може змiнити закон виключно за�
коном, а не шляхом прийняття пiдзаконного нормативного акту.
Крiм цього, у рiшеннi вiдзначено, що в текстi Закону України
«Про Рахункову палату», опублiкованого у газетi «Голос Украї�
ни» 23 сiчня 1998 р., застосовано новi слова, словосполучення
та фрази, яких не було у попередньому Законi, а отже фактично
у газетi надруковано нову редакцiю окремих положень Закону —
що не припустимо.

У груднi 2004 р. було змiнено ст. 98 Конституцiї України, i
Рахунковiй палатi надано право здiйснювати контроль i за над�
ходженням коштiв до Державного бюджету України. Врахову�
ючи це, необхiдно прийняти новий Закон «Про Рахункову па�
лату», який би чiтко закрiпив повноваження, функцiї, завдання
даного державного органу щодо здiйснення фiнансового конт�
ролю у зазначенiй сферi.

Керуючись iнтересами кримчан, 21 жовтня 1998 р. Верхов�
на Рада Автономної Республiки Крим, вiдповiдно до Конститу�
цiї України, Закону України вiд 10 лютого 1998 р. «Про Верхов�
ну Раду Автономної Республiки Крим», прийняла Конституцiю
Автономної Республiки Крим.

Враховуючи досвiд iснування Рахункової палати України i
необхiднiсть у органi, який би стояв на сторожi забезпечення за�
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конностi i ефективностi у використаннi коштiв бюджету Авто�
номної Республiки Крим, Конституцiя Автономної Республiки
Крим вказала на необхiднiсть створення Рахункової палати Вер�
ховної Ради Автономної Республiки Крим. Визначаючи повно�
важення Верховної Ради Автономної Республiки Крим, стат�
тя 26 її Конституцiї вiдносить до її компетенцiї утворення Ра�
хункової палати Верховної Ради Автономної Республiки Крим
для здiйснення контролю вiд її iменi за використанням коштiв
республiканського бюджету органами виконавчої влади.

Конституцiя Автономної Республiки Крим на вiдмiну вiд
Конституцiї України, яка закрiплює Конституцiйний статус Ра�
хункової палати, не мiстить такого положення. Але як i Консти�
туцiя України, Конституцiя Автономної Республiки Крим не ви�
значає правовий статус Рахункової палати Верховної Ради Авто�
номної Республiки Крим.

Сiмнадцятого березня 1999 р. постановою Верховної Ради
Автономної Республiки Крим було затверджено Положення про
Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республiки Крим,
яке визначає правовi основи органiзацiї i дiяльностi цiєї iнсти�
туцiї, її функцiї i повноваження.

Iснують певнi розбiжностi мiж законодавством України, яке
визначає склад i структуру Рахункової палати України, i зако�
нодавством Автономної Республiки Крим, яке регламентує ана�
логiчнi питання щодо Рахункової палати Верховної Ради Авто�
номної Республiки Крим. Цi органи фiнансового контролю, на
перший погляд, мають нiби iдентичнi назви, але за своїм право�
вим статусом вони дещо вiдрiзняються.

Верховна Рада Автономної Республiки Крим, повторюючи
положення Верховної Ради України, в Конституцiї Автономної
Республiки Крим та Положеннi про Рахункову палату Верхов�
ної Ради Автономної Республiки Крим зазначає, що створюється
Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республiки Крим.
На нашу думку, доцiльно було б внести змiни до Конституцiї
Автономної Республiки Крим i названого положення. Зокрема,
вказати, що утворюється Рахункова палата Автономної Респуб�
лiки Крим, а не Рахункова палата Верховної Ради АРК.

Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республiки
Крим є, як i Рахункова палата України, постiйно дiючим органом
державного фiнансового контролю, пiд контроль якого поставленi
кошти бюджету Автономної Республiки Крим. Цi iнституцiї ма�
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ють одну мету дiяльностi — сприяння досягненню рацiонального
й ефективного управлiння державними фiнансовими ресурсами.

На сьогоднi немає законодавчо закрiпленої загальної конце�
пцiї щодо органiзацiї i функцiонування рахункових палат. Це, в
свою чергу, призвело до наявностi рiзноманiтностi у принципах
утворення, юридичному статусi, функцiях, повноваженнях, за�
вданнях цих новостворених суб’єктiв фiнансового контролю.

У 1999 р. на мiжнародному симпозiумi на тему «Роль ви�
щих органiв фiнансового контролю в бюджетному процесi i дер�
жавному управлiннi», який проходив 24—26 червня 1999 р. у
Києвi йшлося про необхiднiсть створення регiональних пiдроз�
дiлiв Рахункової палати.

Згiдно з Указом Президента України вiд 19 вересня 2000 р.,
з метою забезпечення законностi та пiдвищення ефективностi ви�
користання бюджетних коштiв у 2001 р. розпочалося створення
представництв Рахункової палати. Лише у 2004 р. створено те�
риторiальнi представництва Рахункової палати як структурнi
пiдроздiли її апарату у регiонах: Донецькiй та Луганськiй обла�
стях (м. Донецьк); Днiпропетровськiй та Запорiзькiй областях
(м. Днiпропетровськ); Харкiвськiй, Сумськiй та Полтавськiй об�
ластях (м. Харкiв); Одеськiй, Миколаївськiй та Херсонськiй об�
ластях (м. Одеса); Автономнiй Республiцi Крим (м. Сiмферо�
поль); Черкаськiй, Чернiгiвськiй та Кiровоградськiй областях
(м. Черкаси); Вiнницькiй, Житомирськiй та Хмельницькiй об�
ластях (м. Вiнниця); Львiвськiй, Волинськiй, Рiвненськiй та Тер�
нопiльськiй областях (м. Львiв); Iвано�Франкiвськiй, Закарпат�
ськiй та Чернiвецькiй областях (м. Iвано�Франкiвськ); м. Києвi
та Київськiй областi (м. Київ) (постанова Кабiнету Мiнiстрiв
України «Питання створення територiальних представництв Ра�
хункової палати» № 1577 вiд 18.11.2004).

Рахунковою палатою затверджено Положення про терито�
рiальне управлiння Рахункової палати (затверджено наказом
Голови Рахункової палати № 78 вiд 28.07.2004). В Указi Пре�
зидента України «Про заходи щодо пiдвищення ефективностi
контролю за використанням бюджетних коштiв» (№ 1074 вiд
19.09.2000) та постановi Кабiнету Мiнiстрiв України «Питання
створення територiальних представництв Рахункової палати»
(№ 1577 вiд 18.11.2004) йдеться про такi структурнi пiдроздiли
Рахункової палати, як представництва. А у зазначеному Поло�
женнi вони називаються «Управлiння».
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Закон України «Про Рахункову палату» вказує, що Рахун�
кова палата є постiйно дiючим органом контролю, який утворю�
ється Верховною Радою України, пiдпорядкований i пiдзвiтний
їй та здiйснює свою дiяльнiсть самостiйно, незалежно вiд будь�
яких iнших органiв держави (стаття 1). Iз змiсту даної статтi ви�
пливає, що Рахункова палата є не залежною вiд будь�яких iн�
ших органiв держави, але, як видно iз тексту, не вiд Верховної
Ради України, якiй вона, як зазначається, — пiдпорядковується.
На нашу думку, з тексту статтi слiд вилучити слова «пiдпоряд�
кований» та «iнших» i тодi можна було б говорити дiйсно про
незалежнiсть цiєї iнституцiї вiд будь�яких органiв держави, у то�
му числi i вiд Верховної Ради України. Крiм цього, у ст. 98 Кон�
ституцiї України потрiбно вказати, що контроль буде здiйсню�
ватись Рахунковою палатою України, яка є вищим незалежним
органом державного фiнансового контролю вiд iменi народу
України. Iз запропонованого тексту випливатиме, що Рахунко�
ва палата буде дiяти не вiд iменi Верховної Ради України, як за�
значає законодавство, зокрема Конституцiя України, а вiд iменi
народу України.

Важливе значення має процедура призначення членiв Ра�
хункової палати на посади, оскiльки вiд їх квалiфiкацiї, можли�
востi виконувати той чи iнший обсяг роботи залежить i дотри�
мання чинного законодавства.

На ХIХ Конгресi Мiжнародної органiзацiї вищих органiв дер�
жавного фiнансового контролю, що вiдбувся у Мехiко (листо�
пад 2007 р.), прийнято Мексиканську декларацiю незалежностi1

(далi — Мексиканська декларацiя), в якiй мiстяться вiсiм базо�
вих принципiв, якi випливають iз Лiмської Декларацiї, що сто�
суються незалежностi ВОФК. Одним iз таких принципiв є прин�
цип незалежностi голiв та членiв ВОФК, включаючи гарантiю
перебування на посадi та судовий iмунiтет пiд час виконання
обов’язкiв, що передбачає необхiднiсть законодавчого врегулю�
вання умов призначення, повторного призначення, проходжен�
ня служби, звiльнення та виходу на пенсiю (вiдставку) голо�
ви ВОФК та їх членiв, якi: призначенi, повторно призначенi або
звiльненi за процедурою, що гарантує їх незалежнiсть вiд вико�
навчої влади; призначаються на достатньо тривалий та фiксова�
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ний строк, що дозволяє їм виконувати свої повноваження без
страху покарання; мають iмунiтет вiд судового переслiдування
за будь�яку дiю, яка є результатом належного виконання їх обо�
в’язкiв у випадку призначення обвинувачення.

Структуру i штатний розпис її апарату затверджує колегiя
за поданням Голови Рахункової палати, у межах бюджетних ко�
штiв, передбачених на її утримання. Внутрiшнi питання органi�
зацiї i дiяльностi Рахункової палати, її апарату, порядок дiловод�
ства, вимоги до працiвникiв апарату та правила внутрiшнього
трудового розпорядку, iншi питання органiзацiї роботи апарату
Рахункової палати визначаються Регламентом Рахункової па�
лати, який затверджується Головою Рахункової палати (ст. 17
Закону). Разом з цим передбачено, що Рахункова палата пiдпо�
рядкована i пiдзвiтна Верховнiй Радi України, яка призначає та
звiльняє з посад Голову та iнших членiв Рахункової палати.

Фактично склад Рахункової палати України, до якого вхо�
дять Голова Рахункової палати, Перший заступник i заступни�
ки голови, головнi контролери та Секретар Рахункової палати,
формує Верховна Рада України. Спочатку кандидатура члена
Рахункової палати обговорюється в бюджетному комiтетi, в де�
путатських групах i фракцiях, потiм йде представлення Верхов�
нiй Радi України, обговорення на сесiйному засiданнi i затвер�
дження шляхом таємного голосування.

Стаття 26 Конституцiї Автономної Республiки Крим вiд�
носить до компетенцiї Верховної Ради Автономної Республiки
Крим призначення на посаду i звiльнення з посади Голови Ра�
хункової палати Верховної Ради Автономної Республiки Крим за
поданням Голови Верховної Ради Автономної Республiки Крим.
Положення про Рахункову палату Верховної Ради Автономної
Республiки Крим зазначає, що Голова Рахункової палати в ме�
жах своєї компетенцiї самостiйно вирiшує всi питання пов’язанi
з призначенням посадових осiб її апарату. Вiдповiдно до зако�
нодавства України, перший заступник i заступник Голови, го�
ловнi контролери та Секретар Рахункової палати України при�
значаються на посаду Верховною Радою України за поданням
Голови Рахункової палати України шляхом таємного голосу�
вання за списком, а за законодавством Автономної Республiки
Крим перший заступник i заступник голови, секретар Рахунко�
вої палати, головнi контролери i керiвники структурних пiдроз�
дiлiв її апарату призначаються на посади i звiльняються з посад
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Головою Рахункової палати за погодженням з Головою Верхов�
ної Ради Автономної Республiки Крим. З точки зору автора те,
що Верховна Рада України призначає на посади всiх членiв Ра�
хункової палати означає, що Рахункова палата не є самостiйною
i не залежною вiд Верховної Ради України, а вона фактично є її
органом. Законодавство Автономної Республiки Крим, надаю�
чи широкi повноваження Головi Рахункової палати, ставить пiд
сумнiв компетентнiсть її членiв.

Оскiльки Україна є парламентсько�президентською респуб�
лiкою, то, з точки зору автора, потрiбно надати право Президен�
ту України призначати i звiльняти з посад половину складу Ра�
хункової палати. Тобто 1/2 складу Рахункової палати призна�
чатиме Верховна Рада України i 1/2 — Президент України. Це
забезпечить незалежнiсть Рахункової палати як вищого конт�
рольного органу держави i водночас Рахункова палата не буде
органом суто парламенту. А щодо Рахункової палати Верховної
Ради Автономної Республiки Крим, то мабуть було б доцiльно,
щоб її членiв все ж таки i призначав Голова Рахункової палати
за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Респуб�
лiки Крим та Головою Рахункової палати України.

Вiдповiдно до законодавства Голова Рахункової палати Украї�
ни призначається термiном на 7 рокiв з правом призначення на
другий термiн. Кандидат на посаду вважається призначеним,
якщо за результатами голосування вiн отримав бiльшiсть голо�
сiв вiд конституцiйного складу Верховної Ради України. На та�
кий же строк затверджується кожен член Рахункової палати
України.

Термiн повноважень голови Рахункової палати Верховної
Ради Автономної Республiки Крим — 4 роки. Кандидат на цю
посаду вважається призначеним, якщо за результатами таємно�
го голосування вiн отримав бiльшiсть голосiв депутатiв Верхов�
ної Ради Автономної Республiки Крим вiд їх загального складу.
Оскiльки посадових осiб апарату Верховної Ради Автономної
Республiки Крим призначає їх голова, то повноваження членiв
також 4 роки.

На нашу думку, необхiдно строк повноважень членiв Ра�
хункової палати Верховної Ради Автономної Республiки Крим
збiльшити до 7 рокiв — це надасть змогу бути їм бiльш незалеж�
ними, оскiльки фактично Голова i члени Рахункової палати
України професiйно бiльше захищенi i незалежнi, нiж голова i
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члени Рахункової палати Верховної Ради Автономної Респуб�
лiки Крим. З iншого боку, взагалi було б краще збiльшити строк
повноважень цих осiб до 10 рокiв.

Вiдповiдно до законодавства України Головою Рахункової
палати може бути громадянин України, який має вищу еконо�
мiчну або юридичну освiту, досвiд професiйної дiяльностi у га�
лузi державного управлiння, державного контролю, економiки,
фiнансiв, права, а також пiдтвердив свої професiйнi знання пiд
час обговорення його кандидатури за спецiальною процедурою,
встановленою вiдповiдним комiтетом Верховної Ради України
згiдно з чинним законодавством.

Законодавство Автономної Республiки Крим визначає май�
же такi ж самi вимоги до кандидатури Голови Рахункової пала�
ти Верховної Ради Автономної Республiки Крим, але не мiстить
положення про те, що вiн повинен пiдтвердити свої професiйнi
знання пiд час обговорення його кандидатури. З нашого погля�
ду, законодавство Автономної Республiки Крим з цiєї позицiї є
бiльш прогресивним, оскiльки, дiйсно, неможливо пiдтвердити
свої професiйнi знання пiд час обговорення. Тобто фактично
особи нiби складають «iспит». Але якщо людина має професiй�
нi знання i претендує на цю посаду, то пiдтвердженням її знань
можуть бути результати роботи в зазначених сферах.

Перший заступник i заступники Голови, головнi контроле�
ри та Секретар Рахункової палати повиннi бути громадянами
України, мати вищу освiту та досвiд професiйної дiяльностi в
галузi державного управлiння, державного контролю, економi�
ки, фiнансiв, права.

Закон встановлює вимоги, якi направленi на те, щоб не до�
пустити впливу особистих iнтересiв вищих посадових осiб па�
лати на її дiяльнiсть. Так, Голова Рахункової палати, Перший
заступник i заступник Голови Рахункової палати, головнi конт�
ролери — керiвники департаментiв i Секретар не можуть бути
народними депутатами України, членами Уряду України, зай�
матися пiдприємницькою дiяльнiстю, виконувати роботу за су�
мiсництвом, крiм викладацької, наукової та iншої творчої дiяль�
ностi, здiйснюваної у позаробочий час.

Цiкавим є те, що за законодавством Росiйської Федерацiї
Голова, заступник Голови Рахункової палати Росiйської Феде�
рацiї не можуть бути у родинних зв’язках з Президентом Росiй�
ської Федерацiї, Головою Ради Федерацiї i Головою Державної
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Думи, Головою Уряду Росiйської Федерацiї, керiвником Адмi�
нiстрацiї Президента Росiйської Федерацiї, Генеральним про�
курором Росiйської Федерацiї, Головою Конституцiйного Суду
Росiйської Федерацiї, Головою Верховного Суду Росiйської Фе�
дерацiї i Головою Вищого Арбiтражного Суду Росiйської Феде�
рацiї.

Доцiльно було б i до нашого законодавства внести аналогiч�
не обмеження, тобто вказати що Голова, Перший заступник i за�
ступник Голови Рахункової палати не можуть перебувати у ро�
динних зв’язках з Президентом України, Головою Верховної
Ради України, Прем’єр�мiнiстром України, Генеральним проку�
рором України, Головою Конституцiйного Суду України, Голо�
вою Верховного Суду, Вищого Господарського Суду України —
це максимальною мiрою не допустить впливу будь�яких iнтере�
сiв на дiяльнiсть посадових осiб Рахункової палати i прийняття
ними рiшень. Подiбне положення необхiдно внести i до законо�
давства Автономної Республiки Крим, яке врегульовує дiяль�
нiсть Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республi�
ки Крим. Це сприятиме i об’єктивностi прийняття вiдповiдних
рiшень за пiдсумками контрольних заходiв.

Законодавство не зазначає, якi особи не можуть бути прий�
нятi на роботу до Рахункової палати та її територiальних пред�
ставництв. Оскiльки цi iнститути мають справу з державними
коштами, а отже їх посадовим особам слiд довiряти повнiстю, то
тут не можуть працювати особи, якi були засудженi за вчинення
злочинiв у фiнансовiй сферi, незалежно вiд зняття чи погашен�
ня судимостi. Дане положення слiд закрiпити i в Законi Украї�
ни «Про Рахункову палату» i в Положеннi про Рахункову пала�
ту Верховної Ради Автономної Республiки Крим.

За будь�який вплив на посадових осiб Рахункової палати, а
також осiб, якi виконують її доручення, з метою перешкодити
виконанню ними службових обов’язкiв або добитися прийнят�
тя рiшення, що суперечить чинному законодавству України, на�
сильницькi дiї, образу, а також поширення неправдивої iнфор�
мацiї щодо них, виннi особи несуть вiдповiдальнiсть, встановле�
ну законодавством України.

Слiд вiдзначити, що законодавство, яке визначає захист осо�
бистих i майнових прав посадових осiб органiв державної подат�
кової служби бiльш детально конкретизує тi протиправнi дiї, за
якi виннi особи будуть нести вiдповiдальнiсть. А також вказує
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випадки, при наявностi яких шкода, що завдана посадовiй особi
органу державної податкової служби, пiдлягає вiдшкодуванню
саме державою. В свою чергу, законодавство про Рахункову па�
лату вiдсилає до iнших норм, що встановлюють вiдповiдальнiсть.
Кримiнальним кодексом України (ст. 112) встановлено, що кри�
мiнальна вiдповiдальнiсть у виглядi позбавлення волi на строк
вiд десяти до п’ятнадцяти рокiв або довiчне позбавлення волi
наступає у випадку посягання на життя Голови Рахункової па�
лати у зв’язку з його державною чи громадською дiяльнiстю. До
речi, кримiнальна вiдповiдальнiсть має мiсце i у випадку погро�
зи вбивством, заподiянням шкоди здоров’ю, знищенням або по�
шкодженням майна, а також викраденням або позбавленням во�
лi щодо Голови Рахункової палати, а також щодо його близьких
родичiв, що вчинено у зв’язку з їх державною чи громадською
дiяльнiстю. Також у Кримiнальному кодексi України передба�
чено вiдповiдальнiсть у виглядi позбавлення волi за незаконний
вплив у будь�якiй формi на Голову Рахункової палати або члена
Рахункової палати з метою перешкодити виконанню ними служ�
бових обов’язкiв або добитися прийняття незаконних рiшень.

Позитивним моментом є те, що Кримiнальний кодекс вста�
новлює вiдповiдальнiсть за погрозу вбивством, заподiяння тяж�
ких тiлесних ушкоджень або знищення чи пошкодження майна
загальнонебезпечним способом (ст. 350), а також за умисне зни�
щення або пошкодження майна (ст. 352) i визначає, що потерпi�
лими особами у даному випадку можуть бути не лише службовi
особи, а i громадяни, якi виконують громадський обов’язок.

Як зазначалося, у ст. 37 Закону України «Про Рахункову па�
лату» мова йде i про вiдповiдальнiсть, яку будуть нести особи за
будь�який вплив на осiб, якi виконують її доручення. Iз тексту
Закону можна зробити висновок, що такими особами є, напри�
клад, незалежнi аудитори, окремi висококвалiфiкованi спецiа�
лiсти. Оскiльки Кримiнальний кодекс України не встановлює
вiдповiдальнiсть за посягання на цих осiб, то доцiльно внести
змiни до ст. 37 Закону «Про Рахункову палату», зокрема абзац 2
пiсля слiв «а також iнших осiб, якi виконують її доручення» до�
повнити словами «тобто виконують громадський обов’язок».
Законодавство Автономної Республiки Крим передбачає, що у
складi Рахункової палати можуть бути позаштатнi працiвники.
Але вони теж залишаються не захищеними, бо їх не можна вiд�
нести до тiєї категорiї осiб, яка зазначена у Кримiнальному ко�
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дексi. Отже доцiльно i до абзацу 2 пiдпункту 3.1 Положення про
Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республiки Крим
внести вiдповiднi змiни. Введення таких положень сприятиме
захисту особистих i майнових прав цих осiб.

Закон України «Про Рахункову палату» не мiстить поло�
ження щодо вiдповiдальностi посадових осiб Рахункової па�
лати за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язкiв.
У ньому лише зазначається, що посадовi особи апарату Рахун�
кової палати несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодав�
ством за порушення законодавства про державну та iншу таємни�
цю, розголошення державної та iншої таємницi, яка охороняєть�
ся законом, а також за недостовiрнiсть результатiв проведених
ними перевiрок i ревiзiй, що подаються до державних органiв або
оприлюднюються.

Оскiльки поняття «невиконання або неналежне виконання
службових обов’язкiв» бiльш ширше, нiж поняття «розголошен�
ня таємницi», «недостовiрнiсть результатiв» i вiдомо, що важли�
вим аспектом принципу законностi є встановлення вiдповiдаль�
ностi за дотримання законодавства, то доцiльно бiльш точно ви�
значити вiдповiдальнiсть, яка буде накладатися за невиконання
або неналежне виконання посадовими особами Рахункової па�
лати їх обов’язкiв. Тобто до Закону України «Про Рахункову па�
лату» потрiбно включити статтю, яка матиме назву «Обов’язки
i вiдповiдальнiсть посадових осiб Рахункової палати» — це сприя�
тиме реалiзацiї принципу законностi у процесi здiйснення нею
фiнансового контролю.

Аналогiчне положення слiд внести i до законодавства Авто�
номної Республiки Крим.

6.2. Çàâäàííÿ, ôóíêöi¿ òà ïîâíîâàæåííÿ
Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè
Вiдповiдно до встановлених Законом України «Про Ра�

хункову палату» повноважень Рахункова палата має свої специ�
фiчнi завдання, якi змiнюються разом iз змiнами у фiнансовiй
системi держави.

Так, завданнями Рахункової палати є органiзацiя i здiйснен�
ня контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Дер�
жавного бюджету України, витрачанням бюджетних коштiв, у
тому числi коштiв загальнодержавних цiльових фондiв, за обсяга�
ми, структурою та їх цiльовим призначенням; здiйснення конт�
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ролю за утворенням i погашенням внутрiшнього i зовнiшнього
боргу України, визначення ефективностi та доцiльностi видат�
кiв державних коштiв, валютних та кредитно�фiнансових ресур�
сiв; контроль за фiнансуванням загальнодержавних програм еко�
номiчного, науково�технiчного, соцiального i нацiонально�куль�
турного розвитку, охорони довкiлля; контроль за дотриманням
законностi щодо надання Україною позик i економiчної допо�
моги iноземним державам, мiжнародним органiзацiям, передба�
чених у Державному бюджетi України; контроль за законнiстю
та своєчаснiстю руху коштiв Державного бюджету України та
коштiв позабюджетних фондiв в установах Нацiонального бан�
ку України та уповноважених банках; аналiз встановлених вiд�
хилень вiд показникiв Державного бюджету України та пiдго�
товка пропозицiй про їх усунення, а також про удосконалення
бюджетного процесу в цiлому; регулярне iнформування Верхо�
вної Ради України, її комiтетiв про хiд виконання Державного
бюджету України та стан погашення внутрiшнього та зовнiшньо�
го боргу України, про результати здiйснення iнших контроль�
них функцiй; виконання iнших завдань, передбачених для Ра�
хункової палати чинним законодавством України.

Оскiльки Рахункова палата стоїть на сторожi забезпечення
ефективностi у використаннi коштiв платникiв податкiв у цiло�
му i кожного зокрема, то в завданнях Рахункової палати потрiб�
но вказати, що вона здiйснює контроль не просто за витрачан�
ням коштiв, а за ефективним витрачанням бюджетних коштiв, у
тому числi коштiв загальнодержавних цiльових фондiв.

Вiдповiдно до поставлених завдань Рахункова палата здiйс�
нює певнi функцiї. Хоча в Законi є стаття 6, що має назву «Функ�
цiї Рахункової палати», але наш законодавець чомусь не вказує, якi
саме функцiї здiйснює Рахункова палата. Iз даної статтi можна зро�
бити висновок, що до функцiй Рахункової палати вiдносяться:
контрольна, експертно�аналiтична, iнформацiйна, консультативна.

Контрольна функцiя Рахункової палати представляє собою
основний напрям реалiзацiї поточного i наступного контролю за
використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв. Ця функцiя
вiдображена у завданнях Рахункової палати i передбачає здiйс�
нення:

— контролю за виконанням законiв України та прийнятих
Верховною Радою України постанов, виконанням Державного
бюджету України, за фiнансуванням загальнодержавних про�
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грам у частинi, що стосується використання коштiв Державно�
го бюджету України;

— за дорученням Верховної Ради України контролю за ви�
конанням Державного бюджету України за поквартальним роз�
подiлом доходiв i видаткiв вiдповiдно до показникiв цього бю�
джету, в тому числi видаткiв по обслуговуванню внутрiшньо�
го i зовнiшнього боргу України, витрачанням коштiв цiльових
фондiв;

— перевiрки за дорученням комiтетiв Верховної Ради Украї�
ни щодо використання за призначенням органами виконавчої
влади коштiв загальнодержавних цiльових фондiв та коштiв по�
забюджетних фондiв;

— контролю за ефективнiстю управлiння коштами Держав�
ного бюджету України Державним казначейством України, за�
коннiстю i своєчаснiстю руху коштiв Державного бюджету Украї�
ни, в тому числi коштiв загальнодержавних цiльових фондiв у
Нацiональному банку України, уповноважених банках та iнших
кредитних установах України;

— за дорученням Верховної Ради України, комiтетiв Вер�
ховної Ради України контрольних функцiй щодо фiнансуван�
ня загальнодержавних програм економiчного, науково�технiч�
ного, соцiального i нацiонально�культурного розвитку, охоро�
ни довкiлля та iнших програм, що затверджуються Верховною
Радою України;

— контролю за iнвестицiйною дiяльнiстю органiв виконав�
чої влади, перевiрки законностi та ефективностi використан�
ня фiнансових ресурсiв, що видiляються з Державного бюджету
України на виконання загальнодержавних програм;

— контролю за виконанням рiшень Верховної Ради України
про надання Україною позик i економiчної допомоги iноземним
державам, мiжнародним органiзацiям, передбачених у Держав�
ному бюджетi України, за касовим виконанням Державного бю�
джету України;

— перевiрки за дорученням Верховної Ради України вiдпо�
вiдно до свого статуту кошторису витрат, пов’язаних з дiяльнiс�
тю Верховної Ради України та її апарату, допомiжних органiв i
служб Президента України та апарату Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни, а також витрачання коштiв державними установами та орга�
нiзацiями, що дiють за кордоном i фiнансуються за рахунок Дер�
жавного бюджету України;
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— контролю за проведенням таємних видаткiв разом з Мiнi�
стерством фiнансiв України у порядку, визначеному Верховною
Радою України.

До основних об’єктiв контролю законодавець вiдносить: Дер�
жавний бюджет України, кошти державних цiльових фондiв, фi�
нансово�кредитнi i валютнi ресурси.

З метою реалiзацiї наведених завдань i виконання функцiй
Рахункова палата повинна забезпечити:

— органiзацiю i проведення оперативного контролю за ви�
користанням коштiв Державного бюджету України за звiтний
перiод;

— проведення фiнансових перевiрок, ревiзiй в апаратi Вер�
ховної Ради України, органах виконавчої влади, Нацiонального
банку України, Фондi державного майна України, iнших пiдзвiт�
них Верховнiй Радi України органах, а також на пiдприємствах
i в органiзацiях незалежно вiд форми власностi в межах, визна�
чених законом;

— проведення комплексних ревiзiй i тематичних перевiрок
за окремими роздiлами i статтями Державного бюджету Украї�
ни, у тому числi бюджетiв загальнодержавних цiльових фондiв.

Закон України «Про Рахункову палату» конкретизує функ�
цiї Рахункової палати щодо окремих пiдконтрольних суб’єктiв
чи об’єктiв контролю. Так, встановлено порядок дiяльностi Ра�
хункової палати по проведенню контролю за виконанням Дер�
жавного бюджету України, за фiнансуванням загальнодержав�
них програм, за використанням кредитних ресурсiв, за дiяльнiс�
тю установ банкiвської системи.

Контрольна функцiя палати реалiзується шляхом здiйснен�
ня обслiдувань, перевiрок та ревiзiй. Тлумачення термiна «обс�
лiдування» не дається у Законi України «Про Рахункову пала�
ту». Поняття перевiрки, яке є комплексним i охоплює як пере�
вiрку, так i ревiзiю, мiститься у Стандартi Рахункової палати
«Порядок пiдготовки i проведення перевiрок та оформлення їх
результатiв» (затверджений постановою Колегiї Рахункової па�
лати № 28�6 вiд 27.12.2004). Так, перевiрка — це встановлення та
аналiз фактiв у процесi виконання Державного бюджету України
та їх оцiнка з точки зору законностi, ефективностi та доцiльностi.
Основними критерiями контролю є: 1) законнiсть, що передба�
чає визначення вiдповiдностi фiнансової роботи пiдприємства,
установи, органiзацiї, державного органу чинним нормативно�
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правовим актам; 2) доцiльнiсть означає визначення потреби, не�
обхiдностi у використаннi коштiв; 3) ефективнiсть як економiч�
на категорiя може визначатися за допомогою таких елементiв:
продуктивнiсть (спiввiдношення мiж випуском продукцiї, надан�
ням послуг та iншими результатами дiяльностi розпорядника або
одержувача коштiв Державного бюджету України та використа�
ними на їх виробництво матерiальними, фiнансовими та трудо�
вими ресурсами), результативнiсть (ступiнь вiдповiдностi фак�
тичних результатiв дiяльностi розпорядника або одержувача
бюджетних коштiв запланованим результатам), економнiсть (до�
сягнення розпорядником або отримувачем бюджетних коштiв
запланованих результатiв за рахунок використання найменшого
обсягу бюджетних коштiв або досягнення найкращого результа�
ту за рахунок використання заданого обсягу бюджетних коштiв).
Також здiйснюється перевiрка використання коштiв за цiльовим
призначенням, тобто витрачання коштiв має здiйснюватися на цi�
лi, що вiдповiдають бюджетним призначенням, встановленим за�
коном про Державний бюджет України чи рiшенням про мiсце�
вий бюджет, видiленим бюджетним асигнуванням чи кошторису.

Контрольна функцiя Рахункової палати здiйснюється на пла�
новiй основi та у певних випадках, за рiшенням Колегiї Рахун�
кової палати, позапланово. Отже, як зазначалося у роздiлi 2 на�
вчального посiбника, ревiзiї i перевiрки, що проводить Рахунко�
ва палата, можуть бути плановими та позаплановими.

Контроль за виконанням Державного бюджету України, в то�
му числi бюджетiв загальнодержавних цiльових фондiв, здiйснен�
ням фiнансування загальнодержавних програм, збереженням i ви�
користанням майна, що є об’єктами права державної власностi,
органiзовується i проводиться Рахунковою палатою на основi рiч�
них i поточних планiв, якi формуються з урахуванням усiх видiв
i напрямiв дiяльностi Рахункової палати та конкретних доручень
Верховної Ради України, її комiтетiв. Законодавство визначає,
що до плану роботи Рахункової палати обов’язково включається
виконання звернень не менш як однiєї третини конституцiйного
складу Верховної Ради України. При формуваннi планiв роботи
Рахункової палати враховується обов’язковий розгляд звернень
та пропозицiй Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України.

Фактично законодавець обмежує Рахункову палату при пла�
нуваннi роботи, оскiльки до планiв обов’язково повиннi вноси�
тися виконання звернень не менш як однiєї третини конститу�
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цiйного складу Верховної Ради України i вона обов’язково по�
винна розглядати звернення i пропозицiї Президента України i
Кабiнету Мiнiстрiв України. Законодавство Автономної Респу�
блiки Крим пiшло iншим шляхом. Так, при формуваннi планiв
роботи Рахункової палати Верховної Ради Автономної Респуб�
лiки Крим враховуються (звертаємо увагу на вiдсутнiсть слова
«обов’язково», отже дана норма не є зобов’язуючою) пропозицiї
Голови Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Ради мi�
нiстрiв Автономної Республiки Крим i Голови Ради мiнiстрiв
Автономної Республiки Крим. На наш погляд, Рахункова пала�
та Верховної Ради Автономної Республiки Крим є бiльш орга�
нiзацiйно незалежною, нiж Рахункова палата України. Доцiльно
було б внести змiни до законодавства України закрiпити право
Рахункової палати на вiдхилення цих пропозицiй та на прийнят�
тя рiшення за власним розсудом.

Вiдповiдно до Положення про територiальне управлiння Ра�
хункової палати територiальне управлiння Рахункової палати
(далi — Управлiння) в межах завдань, функцiй та повноважень,
визначених Законом України «Про Рахункову палату», здiйснює
контроль за використанням коштiв Державного бюджету Украї�
ни, цiльових бюджетних та позабюджетних фондiв установами,
органiзацiями, пiдприємствами, розташованими на територiї Ав�
тономної Республiки Крим, областей, у мiстах Києвi та Сева�
стополi, мiсцевими державними адмiнiстрацiями та органами
мiсцевого самоврядування цих територiй. Основною функцiєю
Управлiння є контрольна, бо Управлiння здiйснює контроль: за
виконанням Державного бюджету України, фiнансуванням за�
гальнодержавних програм в частинi, що стосується використан�
ня коштiв Державного бюджету України в регiонах; за повно�
тою та своєчаснiстю руху коштiв Державного бюджету Украї�
ни, цiльових бюджетних та державних позабюджетних фондiв в
органах Державного казначейства України, уповноважених бан�
ках та в iнших фiнансово�кредитних установах i органiзацiях; за
використанням коштiв Державного бюджету України в регiонах,
передбачених на виконання загальнодержавних програм еконо�
мiчного, науково�технiчного, соцiального i культурного розвит�
ку, охорони довкiлля та iнших програм, затверджених Верховною
Радою України; за використанням мiжбюджетних трансфертiв,
якi надаються з Державного бюджету України мiсцевим бюдже�
там, та проведення аналiзу мiжбюджетних вiдносин.
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Iз змiсту звiтiв Рахункової палати можна зробити висновок
про iснування експертної дiяльностi, але, на думку автора, дану
функцiю Рахункової палати доцiльно назвати експертно�аналi�
тичною. Цей вид дiяльностi так i називається у Законi України
«Про Рахункову палату» (ст. 7).

Контрольна функцiя слугує джерелом для здiйснення екс�
пертно�аналiтичної функцiї. Узагальнена iнформацiя за перевi�
рками, ревiзiями i обстеженнями використовується при прове�
деннi експертизи та поданнi висновкiв Рахунковою палатою
щодо проекту закону про Державний бюджет України, проектiв
нормативних актiв з питань бюджетно�фiнансової та грошово�
кредитної систем, окремих напрямiв бюджетно�фiнансової, гро�
шово�кредитної полiтики тощо.

Лiмська Декларацiя передбачає, що рахунковi органи у важ�
ливих випадках мають право готувати для законодавчої та ви�
конавчої влади експертнi оцiнки i висновки за законами та iн�
шими приписами, що мають вiдношення до фiнансових питань.
Так, у важливих випадках ВОФК може подати у розпоряджен�
ня парламенту й адмiнiстрацiї свої професiйнi знання i досвiд у
формi експертного висновку, включаючи зауваження щодо про�
ектiв законiв й iнших постанов, що вiдносяться до фiнансових
питань. Керiвники рахункових органiв повиннi нести повну вiд�
повiдальнiсть за прийняття чи вiдхилення такого експертного
висновку; бiльше того, це додаткове завдання ВОФК не може
передбачати отримання вiд нього подальших висновкiв i не мо�
же впливати на ефективнiсть перевiрки.

Експертно�аналiтична функцiя реалiзується у двох напрям�
ках: у пiдготовцi експертних висновкiв за конкретними докумен�
тами i аналiтичних матерiалiв. Так, Рахункова палата проводить
експертизу проектiв Державного бюджету України, а також про
ектiв законiв та iнших нормативних актiв, мiжнародних догово�
рiв України, загальнодержавних програм та iнших документiв,
що стосуються питань Державного бюджету i фiнансiв України;
здiйснює аналiз i дослiдження порушень i вiдхилень бюджетно�
го процесу, пiдготовку i внесення до Верховної Ради України про�
позицiй щодо їх усунення, а також удосконалення бюджетного
законодавства в цiлому; готує i подає висновки до Верховної
Ради України та її комiтетiв щодо виконання Державного бю�
джету України, у тому числi доходiв i видаткiв загальнодержав�
них цiльових фондiв, фiнансування загальнодержавних програм
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за звiтний рiк; проводить попереднiй аналiз до розгляду на засi�
даннях комiтетiв та Верховної Ради України звiтiв Антимо�
нопольного комiтету України про здiйснення ним державного
контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а
також звiтiв Фонду державного майна України та посадових осiб,
якi обираються, призначаються або затверджуються Верховною
Радою України, щодо ефективного управлiння майном, що є ос�
новним нацiональним багатством, власнiстю українського народу.

Висловлюючи свою думку про проекти законодавчих та iн�
ших нормативних актiв, проекти загальнодержавних цiльових
програм, програм Кабiнету Мiнiстрiв України тощо, Рахункова
палата має можливiсть на першому етапi вказати на можливi фi�
нансовi наслiдки, якi можуть виникнути при практичному засто�
суваннi цих документiв.

Окрема стаття Закону України «Про Рахункову палату», яка
присвячена експертизi та висновкам Рахункової палати, вста�
новлює, що остання, здiйснюючи свою дiяльнiсть, зобов’язана за
дорученням Верховної Ради України проводити експертизу i да�
вати висновки щодо:

— проекту Державного бюджету України, обґрунтованостi
його доходної частини щодо обсягiв державного внутрiшнього
та зовнiшнього боргу та дефiциту Державного бюджету Украї�
ни, затверджених законом України;

— окремих напрямкiв бюджетно�фiнансової, грошово�кре�
дитної полiтики, а також окремих питань бюджетного процесу
за прямими дорученнями Верховної Ради України;

— проектiв законодавчих та iнших нормативних актiв з пи�
тань бюджетно�фiнансової та грошово�кредитної систем у разi,
якщо вони направленi Верховною Радою України на експерти�
зу у встановленому порядку i повиннi бути внесенi на її розгляд;

— проектiв загальнодержавних цiльових програм, якi фiнан�
суються з бюджетiв або на якi передбачено додаткове фiнансу�
вання з Державного бюджету України;

— проектiв програм Кабiнету Мiнiстрiв України, на фiнан�
сування яких використовуються кошти Державного бюджету
України;

— проектiв мiжнародних договорiв України, що стосуються
витрат з Державного бюджету України.

З усiх iнших питань, вiднесених до функцiй Рахункової па�
лати, вона дає висновки або письмовi вiдповiдi за рiшенням Ко�
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легiї Рахункової палати про прийняття до виконання запиту i
пiдготовку на пiдставi:

— доручень комiтетiв Верховної Ради України, оформлених
належним чином;

— звернень Президента України;
— депутатських запитiв i звернень народних депутатiв України;
— запитiв Кабiнету Мiнiстрiв України;
— запитiв Мiнiстерства фiнансiв України.
У разi неможливостi виконання доручень, звернень та за�

питiв Голова Рахункової палати повертає їх з обґрунтованою
письмовою вiдповiддю, в якiй з посиланням на чинне законо�
давство України зазначається причина невиконання доручення,
звернення чи запиту.

Рахункова палата систематично аналiзує пiдсумки плано�
вих i поточних контрольних заходiв, узагальнює та дослiджує
причини i наслiдки виявлених вiдхилень i порушень у процесi
формування доходiв та витрачання коштiв Державного бюдже�
ту України, зберiгання та використання майна, що є об’єктами
права державної власностi, надання валютних i кредитно�фiнан�
сових ресурсiв за їх цiльовим призначенням.

У статтi 27 Бюджетного кодексу України, яка визначає по�
рядок подання та розгляду законопроектiв, що впливають на
доходну i видаткову частину бюджетiв, йдеться про проведення
експертизи щодо впливу законопроекту на дохiдну чи видатко�
ву частини бюджетiв та виконання Закону України про Дер�
жавний бюджет України у поточному бюджетному перiодi лише
Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету. Певни�
ми повноваженнями з пiдготовки експертного висновку надiле�
но Мiнiстерство фiнансiв України. На жаль, у данiй статтi не
йдеться про повноваження Рахункової палати у вказанiй сферi.
У статтях 2, 7, 27 Закону України «Про Рахункову палату» за�
значається, що Рахункова палата здiйснює аналiз та експертизу
проекту Закону України про Державний бюджет України на вiд�
повiдний бюджетний рiк. У роздiлi 2 Бюджетного кодексу Украї�
ни про таке повноваження не згадується. Потребує доповнення
i ст. 38 Бюджетного кодексу України, в якiй перераховано пере�
лiк документiв, що подаються разом з вказаним проектом.

Пунктом 9 ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату» до
повноважень Рахункової палати вiднесено здiйснення аналiзу та
дослiдження порушень i вiдхилень бюджетного процесу, пiдго�
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товка i внесення до Верховної Ради України пропозицiй щодо
усунення, а також удосконалення бюджетного законодавства в
цiлому. З метою реалiзацiї даного повноваження Рахункової па�
лати необхiдно до ст. 110 Бюджетного кодексу України, яка ви�
значає повноваження Рахункової палати з контролю за дотри�
манням бюджетного законодавства, внести пункт 5 у наступнiй
редакцiї: «дотримання бюджетного законодавства учасниками
бюджетного процесу пiд час виконання бюджету».

Одним iз завдань Рахункової палати є регулярне iнформу�
вання Верховної Ради України, її комiтетiв про хiд виконання
Державного бюджету України та стан погашення внутрiшнього
i зовнiшнього боргу України, про результати здiйснення iнших
контрольних функцiй. Таку функцiю Рахункової палати слiд на�
звати iнформацiйною, вона реалiзується на основi контрольних
заходiв i аналiтичної роботи.

У Мексиканськiй декларацiї1, йдеться про такi принципи,
як: право та обов’язок звiтування щодо своєї дiяльностi (ВОФК
не повиннi бути обмеженими у звiтуваннi за результатами своєї
дiяльностi. Вони повиннi бути зобов’язанi законом звiтувати,
щонайменше, один раз на рiк); самостiйнiсть прийняття рiшень
стосовно змiсту та часу написання звiтiв, публiкацiї i розповсю�
дження звiтiв (ВОФК вiльнi приймати рiшення стосовно змiсту
своїх звiтiв, робити зауваження та рекомендацiї в них, врахову�
ючи, якщо потрiбно, точку зору пiдконтрольного суб’єкта, мо�
жуть задовольняти спецiальнi запити щодо проведення роз�
слiдувань або аудитiв з боку законодавчого органу в цiлому або
одного з його комiтетiв, чи уряду, вiльнi публiкувати та розпо�
всюджувати свої звiти пiсля їх офiцiйного оприлюднення або
подання на розгляд вiдповiдному державному органу, як визна�
чено законодавством); наявнiсть ефективних механiзмiв реалi�
зацiї рекомендацiй ВОФК (ВОФК надають свої звiти законо�
давчому органу, одному з його комiтетiв чи керiвництву пiдкон�
трольного суб’єкта, за необхiднiстю, для розгляду та виконання
рекомендацiй з метою застосування коригуючих заходiв, мають
власну внутрiшню систему вiдстеження виконання своїх реко�
мендацiй, надають свої звiти щодо монiторингу виконання ре�
комендацiй законодавчому органу, одному з його комiтетiв або
керiвництву пiдконтрольного суб’єкта).
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Вiдповiдно до законодавства Рахункова палата за встанов�
леними формами щоквартально подає Верховнiй Радi Украї�
ни оперативний звiт про хiд виконання Державного бюджету
України, в якому наводяться фактичнi вiдомостi про формуван�
ня доходiв i проведенi витрати у порiвняннi з показниками, за�
твердженими Законом «Про Державний бюджет України» по�
точного року, i показниками за вiдповiдний перiод або квартал
попереднього року.

Iнформацiйна функцiя реалiзується i в тому, що у разi вияв�
лення в процесi перевiрок i ревiзiй привласнення грошових або
матерiальних ресурсiв, а також виявлення фактiв корупцiї та iн�
ших зловживань Рахункова палата зобов’язана негайно за рi�
шенням її Колегiї передати матерiали перевiрок або ревiзiй до
правоохоронних органiв та повiдомити про це Верховну Раду
України.

Закон мiстить ряд положень iз захисту iнформацiї i забезпе�
чення її достовiрностi: заборона розголошувати у будь�якiй фор�
мi до моменту прийняття рiшення Рахунковою палатою вiдо�
мостей, якими користуються посадовi особи Рахункової палати;
встановлення вiдповiдальностi за недостовiрнiсть результатiв
проведених перевiрок i ревiзiй, що подаються до державних ор�
ганiв або оприлюднюються.

У законодавствi не видiлено таку функцiю Рахункової пала�
ти, як координацiйна. А це означає, що прiоритет Рахункової
палати у сферi органiзацiї i координацiї фiнансового контролю
не встановлено. Лише у ст. 2 Закону вказано, що одним iз зав�
дань Рахункової палати є «органiзацiя …контролю…», але це за�
вдання не дiстало вiдображення у функцiях, повноваженнях Ра�
хункової палати. Одним iз основних i перспективних завдань на
сьогоднi є налагодження координацiї роботи всiх органiв фiнан�
сового контролю. Отже, в Законi України «Про Рахункову па�
лату» необхiдно зазначити, що одним iз завдань Рахункової па�
лати є координацiя дiяльностi всiєї системи контролю за вико�
ристанням фiнансових i матерiальних ресурсiв держави.

Консультативна функцiя Рахункової палата чiтко у законо�
давствi не вiдображена. Але стаття 6 зазначеного Закону зазна�
чає, що Рахункова палата вiдповiдно до завдань, передбачених
статтею 2 цього Закону, надає консультацiї органам i посадо�
вим особам, якi обираються, затверджуються або призначають�
ся Верховною Радою України, з питань витрачання коштiв Дер�
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жавного бюджету України. Хоча консультативна функцiя не є
основною функцiєю Рахункової палати, але вона має право на
iснування, а отже i на чiтке видiлення у чинному законодавствi.

С. О. Шохiн, подiляє об’єкти контрольних повноважень Ра�
хункової палати за такими критерiями: джерелами фiнансових
ресурсiв, органiзацiйно�правовою формою та характером конт�
рольних заходiв (критерiями перевiрок)1. Враховуючи те, що
нами запропоновано видiляти пiдконтрольнi суб’єкти, об’єкти
та предмет фiнансового контролю, то таку класифiкацiю можна
використати лише частково. За першим класифiкацiйним кри�
терiєм, тобто джерелом фiнансових ресурсiв слiд видiлити дiйс�
но об’єкти контрольних повноважень Рахункової палати України,
до яких вiдносяться: Державний бюджет, кошти позабюджетних
фондiв, загальнодержавнi цiльовi фонди; кошти вiд розпоряджен�
ня та управлiння майном, що є об’єктом права державної влас�
ностi; фiнансово�кредитнi та валютнi ресурси, у тому числi до�
ходи вiд розмiщення фiнансово�кредитних ресурсiв, позики, якi
надає Україна iноземним державам, мiжнародним органiзацiям.

Важливiсть Державного бюджету як основного об’єкта фi�
нансового контролю визначено Конституцiєю держави (ст. 98) i
Законом України «Про Рахункову палату» (ст. 2), до основних
завдань якої вiдноситься органiзацiя i здiйснення контролю за
своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюдже�
ту України. Значення бюджету як об’єкта контролю обумовлено
тим, що вiн створює фiнансову базу функцiонування держави,
виконання нею її завдань. У той же час за рахунок коштiв Дер�
жавного бюджету утримується вiдповiдний державний апарат.

Рахункова палата України у ходi виконання Державного бю�
джету вiдповiдно до законодавства контролює повноту i своєчас�
нiсть грошових надходжень. У даному випадку у деякiй мiрi пе�
реплiтаються повноваження Рахункової палати i органiв держав�
ної податкової служби. Наше законодавство не вказує, саме яким
чином Рахункова палата буде здiйснювати цю функцiю. А отже
Закон повинен чiтко розмежувати повноваження Рахункової
палати i органiв державної податкової служби у цiй сферi i ви�
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значити межi їх взаємодiї. До основних завдань Рахункової па�
лати вiднесено здiйснення контролю за своєчасним виконан�
ням видаткової частини Державного бюджету, витрачанням
бюджетних коштiв. Крiм Рахункової палати, видатки бюджету
контролюються Кабiнетом Мiнiстрiв України, Мiнiстерством
фiнансiв України, контрольно�ревiзiйною службою, якi перевi�
ряють законнiсть, рацiональнiсть i ефективнiсть використання
бюджетних коштiв. А Рахункова палата, встановлюючи вiдхи�
лення вiд показникiв Державного бюджету, в свою чергу, ще має
право аналiзувати їх та готувати пропозицiї про їх усунення, а
також про удосконалення бюджетного процесу в цiлому.

Пiд час пiдготовки, розгляду i затвердження проекту бюдже�
ту Рахункова палата повинна проводити його експертизу, а та�
кож експертизу проектiв законiв та iнших нормативних актiв,
мiжнародних договорiв України, загальнодержавних програм та
iнших документiв, що стосуються питань Державного бюджету
i фiнансiв України.

Вона також здiйснює контроль за законнiстю i своєчаснiстю
руху коштiв Державного бюджету України в установах Нацiо�
нального банку України та уповноважених банках. На основi
даних контролю Рахункова палата повинна регулярно iнфор�
мувати Верховну Раду України, її комiтети про хiд виконання
Державного бюджету.

Крiм Державного бюджету України, до об’єктiв контролю
Рахункової палати Законом вiднесено кошти позабюджетних
фондiв. Цi кошти використовуються як для надання допомоги
населенню, так i для розвитку економiки й окремих галузей ви�
робництва.

Витрачання коштiв загальнодержавних цiльових фондiв, якi
створюються у складi Державного бюджету України для їх бiльш
оперативного i ефективного використання для розвитку галу�
зей народного господарства, боротьби з незайнятiстю, задово�
лення соцiальних потреб населення, також контролюється Ра�
хунковою палатою.

Законодавство надає Рахунковiй палатi право перевiряти за
дорученням Верховної Ради України використання за призна�
ченням органами виконавчої влади коштiв цих фондiв i подавати
їй висновки за наслiдками перевiрки щодо можливостей скоро�
чення видаткiв по кожному фонду окремо та доцiльностi спря�
мування вилучених коштiв на фiнансування iнших видаткiв Дер�
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жавного бюджету України. Рахункова палата надiлена правом
проводити комплекснi ревiзiї i тематичнi перевiрки по окремих
роздiлах i статтях бюджетiв загальнодержавних цiльових фондiв.

Враховуючи те, що такi об’єкти контрольних повноважень
Рахункової палати, як загальнодержавнi i позабюджетнi фонди
вiдрiзняються мiж собою за рiзними ознаками (призначенням,
характером утворення тощо) вважаємо за необхiдне окремою
статтею у Законi «Про Рахункову палату» закрiпити повнова�
ження Рахункової палати щодо них.

Такий об’єкт контролю, як кошти вiд розпорядження та
управлiння майном, що є об’єктом права державної власностi,
фактично законодавець згадує у Законi «Про Рахункову пала�
ту» недостатньо. Так, лише у ст. 23 Закону, яка має назву «Про�
ведення контролю за фiнансуванням загальнодержавних про�
грам» зазначено, що у разi виявлення порушень або невиконання
встановлених законодавством України вимог щодо збереження,
використання об’єктiв державного майна чи несвоєчасної спла�
ти до Державного бюджету України коштiв, отриманих вiд роз�
порядження та управлiння майном, що є об’єктами права дер�
жавної власностi, Рахункова палата має право ставити перед
вiдповiдними державними органами питання про притягнення
винних осiб до вiдповiдальностi, передбаченої чинним законо�
давством України, та iнформувати про це Верховну Раду України.

Вага коштiв вiд розпорядження i управлiння майном, що є
об’єктом права державної власностi, коштiв, що отримуються вiд
приватизацiї, продажу, передачi в оренду, застави, найму дер�
жавного майна тощо, зростає, i вони забезпечують суттєву час�
тину надходжень до бюджету. Отже необхiдно щоб в цiй сфе�
рi фiнансової дiяльностi iснувала чiтка система контролю. А це
означає, що доцiльно бiльш конкретно в законодавствi закрiпи�
ти повноваження Рахункової палати та її завдання у цiй сферi.
Так, пропонується у ст. 2 Закону, яка визначає завдання Рахун�
кової палати, зазначити, що Рахункова палата здiйснює конт�
роль за законністю розпорядження, управлiння i використання
майна, що є об’єктом права державної власностi.

Особливим об’єктом контролю є фiнансово�кредитнi та ва�
лютнi ресурси, у тому числi доходи вiд розмiщення фiнансово�
кредитних ресурсiв, позики, якi надає Україна iноземним дер�
жавам, мiжнародним органiзацiям. Рахункова палата здiйснює
контроль за цiльовим використанням фiнансово�кредитних i ва�
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лютних ресурсiв пiд час здiйснення загальнодержавних програм.
Вiдповiдно до законодавства вона контролює законнiсть до�
говорiв, рацiональне та ефективне використання кредитiв i по�
зик, якi отримує Україна вiд iноземних держав, банкiв i мiжна�
родних фiнансових органiзацiй. Вона перевiряє ефективнiсть
розмiщення централiзованих валютних i фiнансово�кредитних
ресурсiв, якi надаються на зворотнiй основi, аналiзує надання
державних кредитiв, а також видiлених на безоплатнiй основi
коштiв iноземним державам i мiжнародним органiзацiям з обо�
в’язковим повiдомленням Верховної Ради України про резуль�
тати перевiрки.

Крiм цього, Рахункова палата України: аналiзує стан держа�
вного боргу України, витрати на його погашення та обслугову�
вання (дотримання показникiв, схеми розрахункiв, витрати з
обслуговування i погашення державного боргу, видатки на управ�
лiння та iншi зобов’язання по державному боргу); здiйснює за
дорученням Верховної Ради України контроль за виконанням
Державного бюджету України за поквартальним розподiлом
видаткiв по обслуговуванню внутрiшнього i зовнiшнього боргу
України.

Рахункова палата здiйснює перевiрку: планування держав�
них запозичень; стану виконання закону про Державний бю�
джет України на вiдповiдний рiк щодо державних запозичень;
руху коштiв вiд державних запозичень та напрямiв їх викорис�
тання.

Цей державний орган здiйснює державний нагляд, контроль
та координацiю у сферi закупiвель в межах компетенцiї, визна�
ченої Конституцiєю України, Законом України «Про Рахунко�
ву палату» та iншими нормативно�правовими актами. З метою
забезпечення прозоростi та вiдкритостi державних закупiвель
створено Методологічну раду з питань державних закупiвель,
до складу якої входить заступник голови Рахункової палати (за
згодою).

Законодавство закрiплює право мiсцевих бюджетiв на отри�
мання мiжбюджетних трансфертiв з Державного бюджету Украї�
ни. Бюджетний кодекс України навiть вказує на вiдповiдаль�
нiсть за нецiльове використання бюджетних коштiв, отриманих
у виглядi субвенцiї. Необхiдно вiдзначити, що Закон України
«Про Рахункову палату», визначаючи її завдання та повнова�
ження, не вказує цi об’єкти контролю, обмежуючись загальним
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правилом «здiйснення контролю за витрачанням бюджетних
коштiв». Вважаємо за необхiдне законодавчо закрiпити поло�
ження про те, що одним iз завдань Рахункової палати є конт�
роль за законнiстю i своєчаснiстю руху коштiв, що видiляються
з Державного бюджету України нижчестоящим бюджетам у ви�
глядi мiжбюджетних трансфертiв та iнших форм бюджетного ре�
гулювання доходної частини цих бюджетiв.

У Мексиканськiй декларацiї1, йдеться i про такий принцип,
як достатнiсть повноважень та повна свобода дiй при виконаннi
функцiй ВОФК. Так, зазначається, що ВОФК повиннi бути на�
дiленi повноваженнями здiйснювати аудит: використання дер�
жавних коштiв, ресурсiв чи майна отримувачем або бенефiцiа�
рiєм незалежно вiд його юридичного статусу; надходження кош�
тiв до державного бюджету або державних установ, органiзацiй,
пiдприємств; законностi та правильностi рахункiв уряду або дер�
жавних установ, органiзацiй, пiдприємств; якостi фiнансового
менеджменту та звiтування; та економностi, ефективностi та ре�
зультативностi дiяльностi уряду або державних установ, орга�
нiзацiй, пiдприємств. Крiм випадкiв, коли цього вимагає зако�
нодавство, ВОФК не здiйснюють аудит полiтики урядових або
державних установ, органiзацiй, пiдприємств, i обмежуються
здiйсненням аудиту реалiзацiї полiтики.

Вiдповiдно до законодавства Рахункова палата проводить
аудит ефективностi використання державних коштiв, завдання�
ми якого є визначення продуктивностi, результативностi, еко�
номностi використання державних коштiв. Так, Загальними ре�
комендацiями з проведення аудиту ефективностi використання
державних коштiв (затвердженi постановою Колегiї Рахункової
палати № 18�4 вiд 12.07.2006) визначенi основнi правила, про�
цедури, вимоги i рекомендацiї щодо органiзацiї та проведення
аудиту ефективностi використання державних коштiв. У даному
випадку пiдконтрольними суб’єктами є мiнiстерства, вiдомства,
пiдприємства, установи i органiзацiї, якi одержують кошти з
Державного бюджету, а об’єктом дiяльнiсть державних органiв
та розпорядникiв бюджетних коштiв з приводу використання
коштiв Державного бюджету України, отриманих для виконан�
ня покладених на них завдань та функцiй чи реалiзацiї програм.
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За таким класифiкацiйним критерiєм, як органiзацiйно�пра�
вова форма, можна класифiкувати саме пiдконтрольних суб’єк�
тiв. Контролю з боку Рахункової палати пiдлягають всi органи,
органiзацiї i установи в тiй частинi їх дiяльностi, яка стосується
використання коштiв Державного бюджету України. Так, пов�
новаження Рахункової палати, передбаченi чинним законодав�
ством, поширюються на Верховну Раду України, органи вико�
навчої влади, у тому числi їх апарати, Нацiональний банк Украї�
ни, Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна
України та iншi державнi органи i установи, створенi згiдно iз
законодавством України. Рахункова палата має право контро�
лювати також мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцево�
го самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, банки,
кредитнi установи, господарськi товариства, страховi компанiї,
iншi фiнансовi установи та їх спiлки, асоцiацiї та iншi об’єднан�
ня, незалежно вiд форм власностi, об’єднання громадян, недер�
жавнi фонди та iншi недержавнi некомерцiйнi громадськi орга�
нiзацiї у тiй частинi їх дiяльностi, яка стосується використання
коштiв Державного бюджету України.

У Стандартi Рахункової палати «Порядок пiдготовки i про�
ведення перевiрок та оформлення їх результатiв» (п. 1.5) (за�
тверджений постановою Колегiї Рахункової палати № 28�6 вiд
27.12.2004) бiльш деталiзовано коло пiдконтрольних суб’єктiв,
якi у даному нормативному актi називаються об’єктами перевiр�
ки, ревiзiї, якими є: Апарат Верховної Ради України, Секрета�
рiат Президента України, Державне управлiння справами, Сек�
ретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України, апарат Ради нацiональної
безпеки i оборони України, Секретарiат Уповноваженого Вер�
ховної Ради України з прав людини, Нацiональний банк Украї�
ни, уповноваженi банки та iншi фiнансовi установи, що здiйс�
нюють обслуговування коштiв Державного бюджету України,
апарати Конституцiйного, Верховного та Вищого господарсь�
кого судiв України, iншi судовi органи, центральнi органи ви�
конавчої влади, апарат Генеральної прокуратури України, iншi
правоохороннi та контрольнi органи України, Вища рада юсти�
цiї, Центральна виборча комiсiя, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї
та органи мiсцевого самоврядування в частинi використання ни�
ми коштiв Державного бюджету України, а також iншi юридичнi
особи, незалежно вiд форми власностi, в разi отримання ними
коштiв Державного бюджету України, кредитiв пiд гарантiю
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держави; громадськi органiзацiї, а також загальнодержавнi цiльо�
вi фонди, iншi об’єкти, тобто пiдконтрольнi суб’єкти в тiй час�
тинi їх дiяльностi, яка стосується використання коштiв Держав�
ного бюджету України.

Законом України «Про Рахункову палату» встановлено, що
Рахункова палата може перевiряти в органах i на зазначених пiд�
контрольних суб’єктах грошовi документи, бухгалтерськi книги,
звiти, плани, кошториси витрат та iншу документацiю щодо фi�
нансово�господарської дiяльностi, а також здiйснювати перевiр�
ку касових операцiй з готiвкою i цiнними паперами, матерiаль�
них цiнностей, їх облiку, зберiгання i витрачання.

Рахункова палата має право здiйснювати контроль за вико�
ристанням кредитiв та позик, якi отримує i надає Україна.

Закон «Про Рахункову палату» окремою статтею видiляє
здiйснення контролю за дiяльнiстю установ банкiвської систе�
ми. Так, Рахункова палата перевiряє дiяльнiсть Нацiонального
банку України та його установ, уповноважених банкiв i кредит�
них установ у частинi обслуговування ними Державного бю�
джету України. За результатами перевiрок дiяльностi установ
банкiвської системи, у першу чергу Нацiонального банку Украї�
ни, Рахункова палата подає висновки i пропозицiї щодо його звi�
тiв про забезпечення стабiльностi грошової одиницi до Верхов�
ної Ради України, а також щодо дiяльностi Нацiонального банку
України по обслуговуванню державного боргу України. Рахун�
кова палата щорiчно здiйснює перевiрку кошторису витрат На�
цiонального банку України i подає вiдповiдну iнформацiю до
Верховної Ради України.

У той же час Закон встановлює, що на вимогу Рахункової
палати Нацiональний банк України, уповноваженi банки та кре�
дитнi установи зобов’язанi надавати посадовим особам Рахун�
кової палати необхiднi документальнi пiдтвердження операцiй
i стану рахункiв пiдконтрольних суб’єктiв, що перевiряються.

Лiмська Декларацiя зазначає, що ВОФК повинен контролю�
вати державнi органи й iншi органiзацiї, створенi за кордоном.
Пiд час перевiрки таких органiзацiй потрiбно звертати увагу на
дотримання обмежень, якi встановленi мiжнародним правом.
Однак, коли на основi фактичного матерiалу доведена необхiд�
нiсть скорочення таких обмежень, можуть бути внесенi вiдповiд�
нi змiни у мiжнародно�правовi документи.
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Закон України «Про Рахункову палату» надає право Рахун�
ковiй палатi перевiряти, вiдповiдно до свого статусу, витрачан�
ня коштiв державними установами та органiзацiями, що дiють
за кордоном i фiнансуються за рахунок Державного бюджету
України, але за дорученням Верховної Ради України. Наявнiсть
такого положення у законодавствi України є свiдченням того, що
Рахункова палата контролює всi державнi органи, пiдприємства,
установи, органiзацiї, якi знаходяться в Українi i за її межами та
використовують кошти Державного бюджету України.

Як видно iз зазначеного, Рахункова палата перевiряє держав�
нi установи та органiзацiї, що дiють за кордоном за дорученням
Верховної Ради України. На нашу думку, це положення обме�
жує повноваження Рахункової палати. Слiд надати право Раху�
нковiй палатi проводити такi перевiрки за власною iнiцiативою.

З аналiзу чинного законодавства можна зробити висновок,
що контрольнi повноваження Рахункової палати не поширю�
ються на фiзичних осiб, тобто на громадян України, осiб без
громадянства i iноземцiв. Враховуючи те, що цi особи у перед�
бачених законодавством випадках отримують або iншим чином
використовують кошти Державного бюджету України у виглядi
субсидiй, користуються або розпоряджаються державною влас�
нiстю, отримують податковi кредити тощо, слiд на них пошири�
ти контрольнi повноваження Рахункової палати. Включення цих
осiб до кола пiдконтрольних суб’єктiв надасть змогу контролю�
вати всю бюджетну сферу, а отже сприятиме захисту iнтересiв
держави.

У Мексиканськiй декларацiї1 наявний i такий принцип: не�
обмежений доступ до iнформацiї, що вказує на те, що ВОФК
повиннi мати вiдповiднi повноваження щодо своєчасного, необ�
меженого, прямого та вiльного доступу до всiх необхiдних доку�
ментiв та iнформацiї, потрiбних для належного виконання своїх
обов’язкiв, визначених законодавством.

Здiйснюючи свої контрольнi повноваження, Рахункова па�
лата має право отримувати вiд керiвникiв установ та органi�
зацiй, що перевiряються, всю необхiдну документацiю та iншу
iнформацiю про фiнансово�господарську дiяльнiсть; вiд Нацiо�
нального банку України, уповноважених банкiв та iнших кре�
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дитних установ необхiднi вiдомостi про здiйснюванi ними опе�
рацiї та стан рахункiв установ та органiзацiй, що перевiряються,
вiд iнших пiдприємств i органiзацiй — довiдки, копiї документiв
про операцiї й рахунки цих пiдприємств та органiзацiй.

Оскiльки Рахункова палата уповноважена аналiзувати фi�
нансово�кредитнi документи вiдповiдних органiв, пiдприємств
та органiзацiй з коштами Державного бюджету України, то Бю�
джетним кодексом (ст. 58) передбачено, що єдинi форми звiт�
ностi про виконання Державного бюджету України, якi встано�
влюються Державним казначейством України, погоджуються з
Рахунковою палатою та Мiнiстерством фiнансiв України. Раху�
нковiй палатi потрiбно надати право аналiзувати акти ревiзiй i
перевiрок, iнших суб’єктiв фiнансового контролю. Якщо Рахун�
кова палата України, аналiзуючи копiї актiв ревiзiй i перевiрок
органiв фiнансового контролю, виявить певнi порушення, то їй
необхiдно надати право або вимагати вiд вiдповiдного органу
фiнансового контролю провести повторну ревiзiю чи перевiрку,
або самостiйно проконтролювати вiдповiдний пiдконтрольний
суб’єкт. Хоч у Стандартi Рахункової палати до суб’єктiв, що нею
контролюються, вiднесено контрольнi органи, але зрозумiло, що
тут йдеться саме про випадки контролю за використанням ни�
ми бюджетних коштiв, а не про перевiрку здiйснення контроль�
них заходiв. Рахункова палата повинна мати право перевiряти
законнiсть, ефективнiсть, дiєвiсть здiйснюваного контролю ци�
ми органами. I це положення потрiбно закрiпити у Законi «Про
Рахункову палату». У той же час Рахунковiй палатi потрiбно на�
дати право вживати заходiв для вдосконалення роботи органiв
фiнансового контролю.

Закон «Про Рахункову палату» встановлює, що усi конт�
рольнi органи, створенi вiдповiдно до законiв України у систе�
мах Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнiстерства внутрiшнiх
справ України, Служби безпеки України, Нацiонального банку
України, Антимонопольного комiтету України, Фонду держав�
ного майна України та iншi державнi контрольнi органи, а також
органи внутрiвiдомчого контролю та аудиту зобов’язанi сприя�
ти дiяльностi Рахункової палати, надавати за її запитами iнфор�
мацiю про результати перевiрок та ревiзiй, якi ними проведе�
но. Встановлюючи такий обов’язок, наш законодавець чомусь не
встановлює вiдповiдальнiсть за його невиконання. Необхiдно у
Законi закрiпити положення про те, що невиконання законних
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вимог посадових осiб Рахункової палати тягне за собою вiдпо�
вiдальнiсть, передбачену чинним законодавством.

Важливу роль у дiяльностi рахункових палат вiдiграє пiд�
готовка до проведення контролю, вiд якої залежить i прове�
дення контрольних заходiв i пiдведення пiдсумкiв контроль�
ної роботи. Враховуючи етапи проведення контрольних заходiв,
повноваження Рахункової палати подiляються на певнi групи.
С. О. Шохiн1 подiляє їх на три групи: повноваження по об’єктах
контрольних заходiв, повноваження по пiдготовцi i проведенню
контрольних заходiв, повноваження по результатах контрольних
заходiв. Враховуючi запропонованi нами стадiї процесу фiнан�
сового контролю (роздiл 3 навчального посiбника), нами про�
понується повноваження Рахункової палати подiляти на чоти�
ри групи. До першої слiд вiднести повноваження по пiдготовцi
до проведення контрольних заходiв, до другої — повноваження
по їх проведенню, до третьої — повноваження по прийняттю рi�
шення за результатами, до четвертої — повноваження по конт�
ролю за виконанням приписiв, що мiстяться у матерiалах про�
ведених контрольних заходiв.

Закон України «Про Рахункову палату» не мiстить поло�
ження, яке б вказувало на основнi моменти пiдготовки, прове�
дення та пiдведення пiдсумкiв контрольних заходiв. У Стандар�
тi Рахункової палати є окремi пункти, якi стосуються кожного
етапу контрольних заходiв i визначенi повноваження Рахунко�
вої палати на них. Так, пункт 2 має назву «Пiдготовка до прове�
дення перевiрки», в якому детально вiдзначається, що перевiрки
Рахунковою палатою проводяться планово та позапланово. Пере�
вiрка проводиться вiдповiдно до програми. Проект програми роз�
робляється у департаментi або iншому структурному пiдроздi�
лi Рахункової палати пiд керiвництвом члена Рахункової пала�
ти, вiдповiдального за проведення перевiрки, на пiдставi затвер�
джених планiв роботи Рахункової палати, її Колегiї та рiшень Ко�
легiї Рахункової палати про проведення позапланових перевiрок.

Перед складанням програми перевiрки член Рахункової па�
лати, вiдповiдальний за її проведення, органiзовує попереднє ви�
вчення пiдконтрольного суб’єкта та об’єктiв перевiрки, пiд час
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якого проводиться аналiз: нормативно�правових актiв, що сто�
суються об’єкта перевiрки; даних щодо бюджетних призначень
та фактичних витрат з Державного бюджету України, що стосу�
ються пiдконтрольного суб’єкта та об’єктiв перевiрки; фiнансо�
вої та статистичної звiтностi, що складаються пiдконтрольним
суб’єктом; структури пiдконтрольного суб’єкта; виконання пiд�
контрольним суб’єктом бюджетних програм та iнших повнова�
жень у частинi, що стосується використання державних коштiв;
матерiалiв попереднiх перевiрок, проведених Рахунковою пала�
тою з питань, якi перевiряються, а також результатiв перевiрок,
що проводилися iншими контрольними органами; матерiалiв за�
собiв масової iнформацiї. За необхiдностi проводяться консуль�
тацiї з незалежними установами, органiзацiями та спецiалiстами
з метою виявлення досягнень у сферi, що перевiряється, i мож�
ливостi їх застосування для удосконалення дiяльностi пiдконт�
рольного суб’єкта.

За результатами попереднього вивчення членом Рахунко�
вої палати, вiдповiдальним за проведення перевiрки, складаєть�
ся програма перевiрки.

Отже повноваження Рахункової палати по пiдготовцi до про�
ведення ревiзiї чи перевiрки полягають у аналiзi необхiдної iн�
формацiї, документацiї, яка надасть змогу скласти програму конт�
рольного заходу. Особливе мiсце необхiдно вiдвести визначен�
ню складу контролюючої групи, вiд професiоналiзму якої зале�
жить дiєвiсть контролю i його результати.

Загальними рекомендацiями з проведення аудиту ефектив�
ностi використання державних коштiв визначено особливостi
процесу проведення аудиту ефективностi, його етапи. Перший
етап планування, передбачає вибiр об’єкта аудиту (тобто пiд�
контрольного суб’єкта) та напрямку витрачання бюджетних
коштiв, попереднє вивчення об’єкта аудиту (тобто пiдконтроль�
ного суб’єкта), визначення цiлей, масштабу аудиту, вибiр кри�
терiїв та визначення пiдходiв до його проведення, пiдготовка
програми аудиту.

Щодо проведення контрольних заходiв, то законодавство за�
значає, що перевiрка здiйснюється на основi доручення, яке пiд�
писується членом Рахункової палати, вiдповiдальним за її про�
ведення. Керiвник контрольної групи суб’єкта перевiрки перед
початком проведення перевiрки пред’являє доручення уповно�
важенiй посадовiй особi пiдконтрольного суб’єкта. Посадовi осо�
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би пiдконтрольного суб’єкта зобов’язанi забезпечити належнi,
в тому числi технiчнi, умови для роботи перевiряючих, якiсного
та повного виконання поставлених перед ними завдань. При
проведеннi перевiрки застосовуються: аналiз методiв органiза�
цiї роботи пiдконтрольного суб’єкта; аналiз результатiв роботи
пiдконтрольного суб’єкта; аналiз конкретних фактiв та ситуа�
цiй, виявлених на пiдконтрольному суб’єктi; аналiз усiх наявних
даних; огляд документiв. У разi створення перешкод посадовою
особою пiдконтрольного суб’єкта в роботi суб’єкта перевiрки ке�
рiвник контрольної групи суб’єкта перевiрки складає протокол
про адмiнiстративне правопорушення i негайно доповiдає про
це члену Рахункової палати, вiдповiдальному за проведення пе�
ревiрки. У ходi перевiрки суб’єкт перевiрки здiйснює збiр дока�
зiв, має право отримувати на будь�якiй стадiї перевiрки вiд упов�
новажених та iнших осiб пiдконтрольного суб’єкта заяви, заува�
ження, пояснення щодо об’єкта (предмета) перевiрки.

Другим етапом аудиту ефективностi вiдповiдно до вказаних
вище Рекомендацiй є проведення аудиту, пiд час якого здiйсню�
ється збiр iнформацiї i фактичних даних для отримання ауди�
торських доказiв, розробка таких доказiв, оформлення та систе�
матизацiя документiв аудиту, пiдготовка попереднiх висновкiв
та рекомендацiй за результатами проведення аудиту.

Матерiали, якi надаються Рахунковiй палатi України для
аналiзу, перевiрки або ревiзiї органами виконавчої влади, На�
цiональним банком України або iншою банкiвською установою,
пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також вiдомостi
та документи про фiнансовий, майновий, податковий стан юри�
дичних i фiзичних осiб становлять професiйну таємницю Рахун�
кової палати i можуть бути використанi нею лише для здiйснен�
ня контролю.

У Законi України «Про Рахункову палату» зазначено, що
розголошення будь�яких вiдомостей, матерiалiв, документiв усни�
ми чи друкованими засобами масової iнформацiї в першу чергу
щодо посадових осiб, якi ними користувались або яким вони
були вiдомi, переслiдується законом. Посадовi особи апарату
Рахункової палати та особи, якi залучаються нею до роботи у
процесi здiйснення її функцiй i повноважень, за порушення за�
конодавства про державну та iншу таємницю, розголошення дер�
жавної та iншої таємницi, яка охороняється законом, несуть вiд�
повiдальнiсть згiдно iз законодавством України. Позитивним у
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законодавствi України є те, що дається трактування поняття
«професiйна таємниця». Але в той же час iз вказаних положень
не можна зрозумiти, що саме переслiдується законом i яку вiд�
повiдальнiсть несуть особи.

Доцiльно в законодавствi України передбачити санкцiї, якi
можуть застосовуватися до осiб, що допустили поширення служ�
бової iнформацiї. А також вказати, що посадовi особи Рахунко�
вої палати не зобов’язанi давати будь�яких пояснень щодо захо�
дiв, що ними проводяться. Наявнiсть запропонованих положень,
по�перше, забезпечить захист iнформацiї, яка стала вiдома по�
садовим особам Рахункової палати пiд час проведення контроль�
них заходiв i, по�друге, надiйно забезпечить нерозголошення вi�
домостей, що стали їм вiдомi.

Вiдповiдно до законодавства України повноваження Рахун�
кової палати пiд час пiдготовки i проведення контрольних захо�
дiв реалiзують Голова Рахункової палати, його заступники, Се�
кретар та головнi контролери, тобто посадовi особи Рахунко�
вої палати, а також особи, якi залученi Рахунковою палатою до
проведення перевiрки чи ревiзiї як спецiалiсти або експерти з
iнших установ i органiзацiй, у тому числi податкових чи iнших
правоохоронних органiв. Вказуючи, що цi особи можуть здiйс�
нювати ревiзiї та перевiрки, чомусь законодавство України не
забезпечує дотримання принципу об’єктивностi. Вважаємо, що
необхiдно заборонити брати участь у пiдготовцi i проведеннi
контрольних заходiв посадовим особам Рахункової палати Украї�
ни, якi перебувають в родинних зв’язках з посадовими особами
пiдконтрольного суб’єкта.

Важливу роль у забезпеченнi дiєвостi фiнансового контро�
лю вiдiграють повноваження Рахункової палати по прийняттю
рiшення за результатами проведених контрольних заходiв, тоб�
то по пiдготовцi i затвердженнi висновкiв, оскiльки вiд цього i
залежить виконання вказiвок цiєї iнституцiї, оскiльки установi,
що перевiрялася, обов’язково доводяться результати здiйснен�
ня контролю, бо метою проведення контролю є не лише засвiд�
чення факту порушення, а й вжиття вiдповiдних заходiв для лi�
квiдацiї негативних моментiв, що iснують.

За результатами перевiрки складається акт, у якому зазна�
чаються: пiдстава, мета, пiдконтрольний суб’єкт, об’єкт перевiр�
ки, перiод, за який проводилася перевiрка, склад контрольної
групи контролюючого суб’єкта, а також фактичний стан справ,
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виявлений на пiдконтрольному суб’єктi, з наведенням доказiв.
В актi вiдображаються результати перевiрки всiх питань, перед�
бачених програмою перевiрки, всi факти порушень чинного за�
конодавства та перелiк виявлених недолiкiв, iнформацiя про до�
кументи та iншi матерiали, на яких ґрунтуються викладенi фак�
ти, прiзвища та посади осiб, причетних до вчиненого порушення,
завданих збиткiв, та їх пояснення.

Оцiнка результатiв перевiрки подається у звiтi, який роз�
глядається Колегiєю Рахункової палати. Звiт пiдписує та пред�
ставляє на засiданнi Колегiї Рахункової палати член Рахунко�
вої палати, вiдповiдальний за проведення перевiрки. Пiдготовка
проекту звiту за результатами перевiрки здiйснюється у вiдпо�
вiдностi та в термiни, передбаченi програмою проведення пере�
вiрки. Звiт за результатами перевiрки повинен бути повним, точ�
ним, об’єктивним, переконливим та зрозумiлим. Висновок за
результатами розгляду звiту пiсля затвердження його Колегiєю
Рахункової палати направляється пiдконтрольному суб’єкту. Про
результати розгляду та вжитi пiдконтрольним суб’єктом заходи
останнiй iнформує Рахункову палату.

У Мексиканськiй декларацiї зазначається, що ВОФК мають
власну внутрiшню систему вiдстеження виконання своїх реко�
мендацiй, тому важливе значення має такий вид повноважень
Рахункової палати, як повноваження по контролю за виконан�
ням приписiв, що мiстяться у матерiалах проведених контроль�
них заходiв. Чинним законодавством надано право Рахунковiй
палатi проводити перевiрки виконання пропозицiй за резуль�
татами перевiрки, або iнакше перевiрки в порядку контролю.
Метою такої перевiрки є: сприяння виконанню пропозицiй Ра�
хункової палати, стимулювання усунення виявлених недолiкiв,
пiдвищення дiєвостi звiтiв про результати перевiрок; сприяння
Верховнiй Радi України, Кабiнету Мiнiстрiв України, iншим дер�
жавним органам у розглядi та вжиттi заходiв, якi забезпечують
пiдвищення ефективностi використання державних фiнансових
ресурсiв; визначення ефективностi контрольної дiяльностi Ра�
хункової палати; аналiзу повноти та ефективностi впливу про�
позицiй Рахункової палати на роботу пiдконтрольного суб’єкта.
У ходi такої перевiрки увага зосереджується на усуненнi пiдко�
нтрольним суб’єктом виявлених ранiше недолiкiв. Перевiрка в
порядку контролю проводиться в таких формах: отримання по�
точної iнформацiї про хiд виконання пiдконтрольним суб’єктом

324 Роздiл 6



рекомендацiй, направлених йому за результатами перевiрки;
проведення спецiальної перевiрки результатiв виконання реко�
мендацiй, яка здiйснюється на основi отриманих вiд пiдконтроль�
ного суб’єкта вiдповiдних документiв, а також шляхом перевiр�
ки окремих рекомендацiй безпосередньо на пiдконтрольному
суб’єктi. Такi контрольнi перевiрки проводяться не ранiше нiж
через шiсть мiсяцiв, та не пiзнiше нiж через рiк пiсля направ�
лення рекомендацiй; проведення на пiдконтрольному суб’єктi
повторної перевiрки за повною програмою. Основою такої пе�
ревiрки є перевiрка рекомендацiй та вивчення усiєї дiяльностi
пiдконтрольного суб’єкта в перiод, який пройшов вiд дня попе�
редньої перевiрки. Такi контрольнi перевiрки проводяться, як
правило, коли предметом попередньої перевiрки були суспiльно
значущi, резонанснi сфери використання державних фiнансо�
вих ресурсiв з високим ступенем ризику. Їх перiодичнiсть по�
винна складати не бiльше одного разу на два роки. За результа�
тами перевiрки в порядку контролю з виходом на пiдконтроль�
ний суб’єкт складається акт та звiт за загальними правилами їх
складання, визначеними Стандартом.

У зазначених вище Рекомендацiях щодо проведення аудиту
ефективностi також йдеться про здiйснення контролю за вико�
нанням рекомендацiй аудиторiв.

Контроль за виконанням рекомендацiй проводиться з метою:
сприяння виконанню рекомендацiй, стимулювання усунення ви�
явлених недолiкiв i пiдвищення дiєвостi звiтiв за результатами
аудиту ефективностi; сприяння Верховнiй Радi України в роз�
глядi та вжиттi заходiв, що забезпечують пiдвищення ефектив�
ностi використання державних коштiв; тощо. Контроль за вико�
нанням пропозицiй i рекомендацiй охоплює: своєчасну i система�
тичну перевiрку дiй, якi керiвництво пiдконтрольного суб'єкта
здiйснило з виконання рекомендацiй Рахункової палати за ре�
зультатами аудиту; оцiнку вiрогiдностi того, що вжитi заходи ке�
рiвництвом пiдконтрольного суб'єкта приведуть до виправлення
недолiкiв; оцiнку складностi виконання органiзацiєю, що пере�
вiряється, рекомендацiй за результатами аудиту; iнше. Перевiр�
ки виконання рекомендацiй проводяться у наступних формах:
отримання поточної iнформацiї про хiд виконання рекоменда�
цiй; проведення спецiальної перевiрки результатiв виконання
рекомендацiй; проведення повторної перевiрки за повною про�
грамою аудиту ефективностi.
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Питання
для самоконтролю

1. У якому роцi була створена Рахункова палата України?
2. Коли вперше виникла необхiднiсть створення Контрольної па�

лати в Українi?
3. Чому Президент України накладав вето на Закон України «Про

Рахункову палату Верховної Ради України»?
4. Чи мала повноваження Верховна Рада України здiйснювати тлу�

мачення норм статтi 98 Конституцiї України?
5. Що спонукало створення Рахункової палати Верховної Ради

Автономної Республiки Крим?
6. Якi недолiки Закону України «Про Рахункову палату»?
7. Назвiть вiдмiнностi повноважень Рахункової палати та Рахун�

кової палати Верховної Ради Автономної Республiки Крим.
8. Якi завдання має Рахункова палата?
9. У чому полягає контрольна функцiя Рахункової палати?

10. Як реалiзує Рахункова палата експертно�аналiтичну функцiю?
11. Що є об’єктом контролю Рахункової палати?
12. В яких випадках i щодо яких об’єктiв Рахункова палата може

проводити аудит?
13. Якi фактори впливають на ефективнiсть аудиту?
14. Чи узгоджуються норми Закону України «Про Рахункову па�

лату» з мiжнародними документами?

Тести
1. Рахункова палата:

а) є органом Верховної Ради України;
б) пiдпорядкована та пiдконтрольна Верховнiй Радi України;
в) здiйснює контроль вiд iменi Верховної Ради України.

2. Визначте, якi з перерахованих понять є пiдконтрольним суб’єк�
том, а якi об’єктом перевiрки Рахункової палати:
а) нормативно�правовi; розпорядчi; iншi вiдомчi акти i документи;
б) кошти Державного бюджету;
в) Конституцiйний суд України;
г) загальнодержавнi цiльовi фонди;
д) пiдприємства, установи, органiзацiї;
е) кошти Нацiонального банку України;
є) державнi кредити;
ж)Генеральна прокуратура України;
з) Секретарiат Президента України;
i) органи Державного казначейства України;
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ї) кошти, спрямованi на здiйснення загальнодержавних програм;
й) кошти державних установ, що дiють за кордоном.

3. Питання про створення Рахункової палати виникло в:
а) 1991;
б) 1995;
в) 1997;
г) 1993.

4. Рахункова палата є:
а) вищим органом державного фiнансово�економiчного контролю;
б) постiйно дiючим органом фiнансового контролю;
в) вищим органом парламентського фiнансово�економiчного конт�

ролю;
г) постiйно дiючим вищим органом контролю.

5. В Українi передбачено створення територiальних представництв
Рахункової палати:
а) 11;
б) 12;
в) 10;
г) 9.

6. До плану роботи Рахункової палати обов’язково мають вклю�
чатися:
а) звернення Президента України та Верховної Ради України;
б) звернення не менш як однiєї третини конституцiйного складу

Верховної Ради України;
в) звернення Голови Верховної Ради України та Президента

України;
7. Територiальне управлiння Рахункової палати:

а) здiйснює контроль за використанням коштiв Державного бю�
джету України, цiльових бюджетних та позабюджетних фондiв;

б) здiйснює контроль за використанням коштiв Державного бю�
джету України та мiсцевих бюджетiв;

в) здiйснює контроль за використанням коштiв мiсцевих бю�
джетiв.

8. У разi виявлення в процесi перевiрок i ревiзiй привласнення
грошових або матерiальних ресурсiв, а також виявлення фактiв
корупцiї та iнших зловживань Рахункова палата:
а) накладає вiдповiдно до чинного законодавства фiнансовi сан�

кцiї;
б) зобов’язана негайно за рiшенням її Колегiї передати матерiали

перевiрок або ревiзiй до правоохоронних органiв та повiдоми�
ти про це Верховну Раду України;

в) передає матерiали до Генеральної прокуратури України.
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9. Рахункова палата вiдповiдно до завдань надає консультацiї:
а) органам i посадовим особам, якi обираються, затверджуються

або призначаються Верховною Радою України, з питань ви�
трачання коштiв Державного бюджету України;

б) посадовим особам, якi обираються Верховною Радою України;
в) органам i посадовим особам, якi обираються, затверджуються

або призначаються Верховною Радою України.
10. Усi контрольнi органи, створенi вiдповiдно до законiв України

у системах Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнiстерства внут�
рiшнiх справ України, Служби безпеки України, Нацiонального
банку України, Антимонопольного комiтету України, Фонду дер�
жавного майна України та iншi державнi контрольнi органи, а
також органи внутрiвiдомчого контролю та аудиту зобов’язанi:
а) надавати Рахунковiй палатi всю iнформацiю щодо викорис�

тання бюджетних коштiв;
б) сприяти дiяльностi Рахункової палати, надавати за її запита�

ми iнформацiю про результати перевiрок та ревiзiй, якi ними
проведено.

Завдання 1
Пiд час проведення перевiрки товариства з обмеженою вiдповiдаль�
нiсть «Меридiан», Рахунковою палатою встановлено факт нецiльо�
вого використання матерiалiв на суму 50 млн грн, якi були видiленi
цьому пiдприємству з державного бюджету.

Якi заходи реагування в даному випадку повинна застосувати
Рахункова палата?

Завдання 2
Рахункова палата за власною iнiцiативою прийняла рiшення про про�
ведення фiнансової перевiрки спiльного українсько�французького
пiдприємства. В результатi перевiрки було виявлено, що пiдприєм�
ство незаконно отримало з бюджету суму еквiвалентну 4 млн дола�
рiв. У зв’язку з цим Рахункова палата зупинила всi види фiнансо�
вих платiжних i розрахункових операцiй по рахунках пiдприємства.

Чи правомiрне рiшення Рахункової палати?
Вiдповiдь юридично обґрунтуйте.
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Роздiл 7
ÐÎËÜ ÌIÍIÑÒÅÐÑÒÂÀ ÔIÍÀÍÑIÂ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ ÉÎÃÎ ÎÐÃÀÍIÂ
Ó ÇÄIÉÑÍÅÍÍI ÔIÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ

7.1. Êîíòðîëüíi ïîâíîâàæåííÿ
Ìiíiñòåðñòâà ôiíàíñiâ Óêðà¿íè
Суб’єктом фiнансового контролю є також Мiнiстерство

фiнансiв України — центральний спецiалiзований орган вико�
навчої влади з управлiння фiнансами i по контролю за рухом
i витрачанням державних фiнансових ресурсiв. Повноваження
Мiнiстерства фiнансiв України у сферi контролю визначено у
Бюджетному кодексi України та Положеннi про Мiнiстерство
фiнансiв України (затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України № 1837 вiд 27.12. 2006).

Мiнiстерство фiнансiв України займає важливе мiсце у сис�
темi фiнансового контролю, бо одним iз його основних завдань
є забезпечення реалiзацiї єдиної державної фiнансової, бюджет�
ної, податкової, митної полiтики, полiтики у сферi державного
внутрiшнього фiнансового контролю та здiйснення контролю за
її проведенням Державною податковою адмiнiстрацiєю, Держав�
ною митною службою, Головним контрольно�ревiзiйним управ�
лiнням України (далi — ГоловКРУ), Державним казначейством.

За перiод iснування Мiнiстерства фiнансiв України вiдбува�
лися змiни у його складi, функцiях, компетенцiї тощо. На сьо�
годнi Мiнiстерство фiнансiв України має рiзноманiтнi функцiї,
якi забезпечують реалiзацiю його завдань. До таких функцiй мож�
на вiднести: контрольну, органiзацiйну, аналiтичну, нормотвор�
чу, координацiйну, експертну, iнформацiйну, правозастосовну та
функцiю прогнозування.

Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює контроль за дотри�
манням бюджетного законодавства на кожнiй стадiї бюджетно�
го процесу як стосовно державного бюджету, так i мiсцевих бю�
джетiв, якщо iнше не передбачено законодавством України. Отже,
однiєю з основних його функцiй є контрольна, яка проявляється
пiд час здiйснення бюджетного контролю.



Так, вiдповiдно до Бюджетного кодексу України за складан�
ня проекту закону про Державний бюджет України вiдповiдає
Мiнiстерство фiнансiв України, що перевiряє дотримання бю�
джетного законодавства у процесi розроблення проекту закону
про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

Пiд час розгляду та прийняття закону про Державний бю�
джет України, Мiнiстерство фiнансiв України представляє про�
ект закону про Державний бюджет України на пленарному засi�
даннi Верховної Ради України, виявляє неточностi в розрахун�
ках прогнозiв податкових надходжень.

Мiнiстерство фiнансiв України готує i подає на розгляд Ка�
бiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо внесення змiн до
Державного бюджету України, здiйснює загальну органiзацiю
та управлiння виконанням Державного бюджету України, а це
означає, що Мiнiстерство фiнансiв контролює як надходження
коштiв до бюджету, так i їх витрачання. Мiнiстр фiнансiв Украї�
ни протягом бюджетного перiоду забезпечує вiдповiднiсть роз�
пису Державного бюджету України встановленим бюджетним
призначенням.

Мiнiстерство фiнансiв України, мiсцевi фiнансовi органи,
пiсля прийняття вiдповiдних бюджетiв, перевiряють правиль�
нiсть складання i затвердження кошторисiв i планiв асигнувань
загального фонду бюджету, планiв надання кредитiв iз загально�
го фонду бюджету, планiв спецiального фонду, планiв викорис�
тання бюджетних коштiв (крiм планiв використання бюджетних
коштiв одержувачiв), помiсячних планiв використання бюджет�
них коштiв (Порядок складання, розгляду, затвердження та основ�
нi вимоги до виконання кошторисiв бюджетних установ (п. 42),
Положення про Мiнiстерство фiнансiв України (п. 34)).

На четвертiй стадiї бюджетного процесу Мiнiстерство фi�
нансiв України та його органи, отримуючи звiти про виконання
вiдповiдних бюджетiв та iншi фiнансовi звiти за встановленими
правилами та формами (статтi 59, 60, 80 Бюджетного кодексу
України), здiйснюють їх перевiрку з метою встановлення вiдпо�
вiдностi бюджетному законодавству, повноти i достовiрностi iн�
формацiї, що в них мiститься.

Крiм вказаних вище, Мiнiстерство фiнансiв України здiйс�
нює iншi функцiї, якi мiстяться у нормативно�правових актах,
що визначають його правовий статус. Вiдповiдно до пункту 4 По�
ложення про Мiнiстерство фiнансiв України воно забезпечує у
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межах своїх повноважень органiзацiю та здiйснення контролю
за iнвестуванням пенсiйних коштiв i виконанням пенсiйних про�
грам; формує та поповнює Державний фонд дорогоцiнних ме�
талiв i дорогоцiнного камiння; здiйснює державний контроль за
обiгом та облiком дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiн�
ня, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдо�
рогоцiнного камiння; здiйснює лiцензування (виробництва до�
рогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного ка�
мiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння,
виготовлення виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного ка�
мiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiв�
дорогоцiнного камiння, торгiвлi виробами з дорогоцiнних металiв
i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного
утворення та напiвдорогоцiнного камiння, збирання, первинної
обробки вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного
камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та на�
пiвдорогоцiнного камiння; виготовлення бланкiв цiнних паперiв,
документiв суворої звiтностi; випуску та проведення лотерей;
органiзацiї дiяльностi, пов’язаної з проведенням азартних iгор;
розроблення, виробництва i проведення сертифiкацiйних випро�
бувань голографiчних захисних елементiв; iнших видiв госпо�
дарської дiяльностi у випадках, передбачених законодавством);
проводить перевiрку додержання лiцензiйних умов вказаними
суб’єктами пiсля видачi їм лiцензiї на провадження вказаної дi�
яльностi.

Контрольна функцiя Мiнiстерства фiнансiв України реалi�
зується i пiд час: погодження фiнансових планiв державних пiд�
приємств, акцiонерних, холдингових компанiй та iнших суб’єктiв
господарювання, у статутному фондi яких бiльш як 50 вiдсоткiв
акцiй (часток, паїв) належать державi, та їх дочiрнiх пiдприємств;
регулювання фiнансових взаємовiдносин мiж державним бюдже�
том та державними цiльовими фондами; коригування показни�
кiв фiнансової бази пенсiйної системи, забезпечення її збалан�
сованостi та стабiльностi; здiйснення у межах своїх повноважень
операцiй з державним боргом з метою погашення та обслугову�
вання державних боргових зобов’язань; подання в установленому
порядку висновкiв про вiдповiднiсть проекту рiшення про здiйс�
нення запозичень до мiсцевих бюджетiв чи iншої операцiї вимо�
гам, установленим бюджетним законодавством, забезпечення ве�
дення загального реєстру запозичень до мiсцевих бюджетiв; пiд�
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готовки заходiв спрямованих на збiльшення валютних ресурсiв
України i забезпечення економного витрачання iноземної валю�
ти; пiдготовки висновкiв про фiнансовi умови i можливi наслiд�
ки виконання мiжнародних договорiв при їх укладаннi; участi у
розробленнi та виконаннi державних цiльових програм; оцiню�
вання функцiонування систем внутрiшнього контролю i внутрiш�
нього аудиту; проведення державного контролю у сферi розроб�
лення та виробництва голографiчних захисних елементiв та за
закупiвлею зазначених елементiв для державних потреб.

Мiнiстерство фiнансiв України вiдповiдно до покладених
на нього завдань i повноважень має право одержувати: в уста�
новленому порядку вiд головних розпорядникiв коштiв держав�
ного та мiсцевих бюджетiв, органiв мiсцевого самоврядування
iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для складання
проекту Державного бюджету України, прогнозних показникiв
зведеного бюджету України та аналiзу виконання бюджетiв, що
входять до складу бюджетної системи держави; в установленому
порядку матерiали з питань надходження i використання кош�
тiв державних цiльових фондiв, їх кошториси та звiти; вiд цент�
ральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, розпорядникiв
бюджетних коштiв iнформацiю про здiйснення внутрiшнього
фiнансового контролю i внутрiшнього аудиту; вiд центральних i
мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ i орга�
нiзацiй усiх форм власностi данi, необхiднi для здiйснення конт�
ролю за рацiональним i цiльовим використанням бюджетних
коштiв; в установленому законодавством порядку вiд органiв
виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування iнфор�
мацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання покла�
дених на нього завдань; щомiсяця в установленому порядку вiд
ГоловКРУ звiти про проведення контрольних заходiв; вiд орга�
нiв мiсцевого самоврядування, Ради мiнiстрiв Автономної Рес�
публiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських
держадмiнiстрацiй iнформацiю про здiйсненi запозичення, в то�
му числi надходження вiд розмiщення облiгацiй мiсцевих позик
та надходжень вiд укладених договорiв про отримання позик, кре�
дитiв, кредитних лiнiй у фiнансових установах; вiд Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiю про
реєстрацiю випуску облiгацiй мiсцевих позик та надходження
вiд їх розмiщення, а також про погашення; в установленому по�
рядку вiд суб’єктiв господарювання, яким наданi лiцензiї на про�
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вадження господарської дiяльностi, пов’язаної iз випуском та про�
веденням лотерей, iнформацiю, необхiдну для здiйснення конт�
ролю за їх дiяльнiстю; в установленому порядку вiд суб’єктiв
господарювання, якi здiйснюють операцiї з дорогоцiнними ме�
талами, дорогоцiнним камiнням, дорогоцiнним камiнням орга�
ногенного утворення та напiвдорогоцiнним камiнням, ювелiрни�
ми виробами з них, iнформацiю, необхiдну для здiйснення конт�
ролю за їх дiяльнiстю.

Враховуючи те, що до сфери управлiння Мiнiстерства фi�
нансiв України належать певнi пiдприємства, установи, органi�
зацiї, воно безпосередньо здiйснює у них внутрiшнiй фiнансо�
вий контроль та аудит.

Вiдповiдно до Бюджетного кодексу України Мiнiстерство
фiнансiв України разом з Рахунковою палатою у порядку, ви�
значеному Верховною Радою України, здiйснює контроль за про�
веденням таємних видаткiв.

Здiйснення суто контрольної функцiї у сферi фiнансiв не
можливе без виконання iнших функцiй. Якщо функцiю контро�
лю вважати основною, то iншi функцiї, якi сприяють її реалiза�
цiї або обслуговують її, будуть мати назву допомiжних. Такий
подiл функцiй на основнi та другоряднi в даному випадку є
умовним, бо Мiнiстерство фiнансiв України не є суто органом
фiнансового контролю, а є головним органом у системi централь�
них органiв виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї єдиної
державної фiнансової, бюджетної, податкової, митної полiтики,
полiтики у сферi державного внутрiшнього фiнансового конт�
ролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та виробни�
цтва голографiчних захисних елементiв.

Поряд iз контрольною функцiєю слiд видiлити органiзацiй�
ну. Вона створює умови для здiйснення Мiнiстерством фiнан�
сiв України покладених на нього завдань, передбачає їх встано�
влення, здiйснення певних дiй, якi спрямованi на забезпечення
виконання контрольної функцiї. Органiзацiйна функцiя полягає
у проведеннi Мiнiстерством фiнансiв України певних органiза�
цiйних дiй, що в подальшому сприятимуть здiйсненню контролю.

Так, Мiнiстерство фiнансiв України: визначає основнi орга�
нiзацiйно�методичнi засади бюджетного планування, загальний
рiвень доходiв i видаткiв бюджету, обсяг його фiнансування для
пiдготовки пропозицiй до проекту Державного бюджету Украї�
ни; готує та подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України про�
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ект Закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк
разом iз пропозицiями щодо визначення строку i порядку його
розгляду в Кабiнетi Мiнiстрiв України; готує та подає Кабiнету
Мiнiстрiв України пропозицiї щодо внесення змiн до Держав�
ного бюджету України; визначає порядок отримання коротко�
термiнових позичок Радою мiнiстрiв Автономної Республiки
Крим, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, виконавчими
органами вiдповiдних рад у фiнансово�кредитних установах для
покриття тимчасових касових розривiв, що виникають пiд час
виконання загального фонду мiсцевого бюджету; здiйснює в уста�
новленому порядку випуск облiгацiй внутрiшньої i зовнiшньої
державної позики, казначейських зобов’язань та iнших держав�
них цiнних паперiв, передбачених законодавством, визначає об�
сяг їх емiсiї за строком погашення у межах загального обсягу
емiсiї; готує пропозицiї щодо основних засад грошово�кредит�
ної полiтики України, полiпшення стану розрахункiв i платежiв;
розробляє заходи, спрямованi на формування та реалiзацiю iн�
вестицiйної полiтики; погоджує проект плану основних напря�
мiв контрольно�ревiзiйної роботи органiв державної контроль�
но�ревiзiйної служби; бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо
удосконалення системи органiв виконавчої влади та їх структу�
ри, а також умов оплати працi працiвникiв бюджетних установ
та органiзацiй, готує пропозицiї щодо граничної чисельностi i
розмiрiв асигнувань на утримання апарату зазначених органiв;
встановлює порядок облiку, оброблення i збереження електрон�
ної iнформацiї вiдповiдно до законодавства, необхiдної для роз�
роблення та реалiзацiї єдиної державної фiнансової, бюджетної,
податкової та митної полiтики; подає Кабiнету Мiнiстрiв Украї�
ни пропозицiї щодо вдосконалення мiжбюджетних вiдносин;
розробляє пропозицiї щодо формування державної податкової
полiтики, визначає порядок подання центральними та мiсцеви�
ми органами виконавчої влади матерiалiв для проведення аналi�
зу ефективностi податкової системи i пропозицiй щодо її удоско�
налення.

З метою забезпечення належного виконання Державного
бюджету, що в подальшому сприятиме i належному здiйсненню
контролю, Мiнiстерство фiнансiв здiйснює функцiю регулюван�
ня. Так, якщо в процесi виконання бюджету змiна обставин ви�
магає менших асигнувань головним розпорядником бюджетних
коштiв, Мiнiстр фiнансiв України (керiвник мiсцевого фiнансо�
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вого органу) приймає рiшення про приведення у вiдповiднiсть
бюджетного призначення Державному бюджету України (мiс�
цевому бюджету). У певних випадках функцiя регулювання тi�
сно пов’язана iз контрольною i здiйснюється пiсля проведення
контрольних дiй. Так, якщо за результатами мiсячного звiту про
виконання загального фонду Державного бюджету України ви�
явиться, що отриманих надходжень недостатньо для здiйснен�
ня бюджетних асигнувань вiдповiдно до бюджетних призначень
з урахуванням граничного рiвня дефiциту (профiциту), затвер�
дженого законом про Державний бюджет України, Мiнiстерство
фiнансiв України встановлює тимчасове обмеження асигнувань
загального фонду Державного бюджету України. Якщо ж за ре�
зультатами квартального звiту про виконання Державного бю�
джету України має мiсце недоотримання доходiв загального фон�
ду Державного бюджету України бiльш нiж на 15 вiдсоткiв вiд
суми, передбаченої розписом Державного бюджету на вiдповiд�
ний перiод, Мiнiстр фiнансiв готує пропозицiї про внесення змiн
до Державного бюджету України.

Наступною є функцiя прогнозування. Мiнiстерство фiнансiв
України, як передбачає Бюджетний кодекс України, здiйснює
прогнозування доходiв бюджету, показникiв зведеного бюдже�
ту України. Прогнозування є початковим етапом, з якого почи�
нається формування бюджету. I якщо цi запрограмованi показ�
ники будуть найбiльш точними, то це в подальшому приведе до
повного виконання бюджету. Крiм цього, Мiнiстерство прогно�
зує на поточний перiод i на перспективу податковi надходжен�
ня до бюджету, готує пропозицiї щодо ефективного розподiлу
фiнансових ресурсiв для забезпечення державних витрат.

Iснує також аналiтична функцiя. Вона або передує вчинен�
ню контрольних дiй, тобто спочатку проводиться аналiз, а по�
тiм при виявленнi порушень здiйснюється контроль, або нав�
паки, має мiсце контроль, а за його результатами проводиться
аналiз. Так, Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює аналiз ви�
конання бюджету, на будь�якому етапi складання i розгляду
проекту Державного бюджету України, проводить аналiз бю�
джетного запиту, поданого головним розпорядником бюджет�
них коштiв. Крiм цього, вiдповiдно до покладених на нього зав�
дань воно проводить аналiтичнi дослiдження впливу державної
податкової полiтики на податкову систему в частинi економiчно�
го зростання.
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Мiсцевi фiнансовi органи: здiйснюють перевiрку й аналiз
бюджетних запитiв головних розпорядникiв бюджетних коштiв
(коштiв мiсцевих бюджетiв), усувають розбiжностi; проводять
аналiз проекту запропонованих змiн до рiшення про мiсцевий
бюджет, результатом якого є оформлення офiцiйного висновку
про перевиконання чи недовиконання дохiдної частини загаль�
ного фонду вiдповiдного бюджету для ухвалення вiдповiдною ра�
дою рiшення про внесення змiн до рiшення про мiсцевий бюджет.

Контролюючи виконання закону про Державний бюджет
України, Мiнiстерство фiнансiв України проводить щомiсячну
оцiнку вiдповiдностi прогнозу надходжень показникам встано�
вленим Державним бюджетом України.

Iз аналiзу чинного законодавства можна зробити висновок
про iснування експертної функцiї, яка полягає в тому, що Мiнi�
стерство фiнансiв України готує експертнi висновки стосовно
визначення вартiсної величини впливу законопроектiв на до�
хiдну чи видаткову частини бюджетiв та пропозицiї щодо до�
цiльностi їх прийняття, можливостi та строку набрання ними
чинностi. Мiнiстерство у двотижневий термiн готує експертний
висновок та пропозицiї до законопроектiв, передає комiтету Вер�
ховної Ради України з питань бюджету для пiдготовки виснов�
кiв щодо доцiльностi їх прийняття Верховною Радою України i
термiнiв набрання ними чинностi. Також Мiнiстерство: на пiд�
ставi основних макропоказникiв економiчного й соцiального
розвитку України на наступний бюджетний перiод та аналiзу ви�
конання бюджету за поточний бюджетний перiод визначає за�
гальний рiвень доходiв та видаткiв бюджету i дає оцiнку обсягу
фiнансування бюджету для складання пропозицiй проекту Дер�
жавного бюджету України; проводить державну експертизу про�
ектiв, фiнансування яких здiйснюється за рахунок кредитiв, що
залучаються державою або пiд державнi гарантiї; надає виснов�
ки щодо вiдповiдностi проекту рiшення про здiйснення запози�
чень до мiсцевих бюджетiв вимогам, установленим бюджетним
законодавством. Так, у разi необхiдностi здiйснення запозичень
до мiсцевих бюджетiв, Мiнiстерство фiнансiв України протягом
20 днiв пiсля отримання iнформацiї та вiдповiдних документiв
вiд Верховної Ради Автономної Республiки Крим чи мiської ради
про намiри здiйснити запозичення або реструктуризацiю борго�
вих зобов’язань за ним, розглядає їх, i проводить перевiрку вiд�
повiдностi обсягу видаткiв на обслуговування мiсцевого боргу

336 Роздiл 7



межам, установленим законом. Якщо виявлено невiдповiднiсть
рiшення мiської ради про здiйснення запозичення чи проведен�
ня iншої операцiї вимогам, установленим бюджетним законодав�
ством, Мiнiстерство звертається у встановленому порядку до
суду для визнання такого рiшення незаконним (Порядок здiйс�
нення запозичень до мiсцевих бюджетiв, затверджений поста�
новою Кабiнету Мiнiстрiв України № 207 вiд 24.12.2003).

Мiнiстерство фiнансiв України проводить експертизу та по�
годжує кошториси, а також штатнi розписи мiнiстерств, iнших
центральних органiв виконавчої влади, обласних, Київської та
Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй. У Порядку скла�
дання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисiв бюджетних установ (затверджений постановою Ка�
бiнету Мiнiстрiв України № 228 вiд 28.02.2002 iз наступними змi�
нами i доповненнями) вiдзначається, що Мiнiстерство фiнансiв
України проводить експертизу кошторисiв, планiв асигнувань
загального фонду бюджету, планiв надання кредитiв iз загально�
го фонду бюджету, планiв спецiального фонду i штатних розпи�
сiв окремих установ, наприклад Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв
України за вiдповiдними бюджетними програмами, обласних,
Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй тощо.

Однiєю iз основних функцiй Мiнiстерства є нормотворча,
оскiльки саме цей орган формулює певнi правила, якi в подаль�
шому набувають загальнообов’язкового значення.

З метою виконання завдань Мiнiстерство фiнансiв України:
бере участь у розробленнi прогнозних показникiв i програм еко�
номiчного i соцiального розвитку України; розробляє та дово�
дить до головних розпорядникiв бюджетних коштiв iнструкцiї з
пiдготовки бюджетних запитiв, визначає порядок i строк їх по�
дання; розробляє у межах своїх повноважень пропозицiї щодо
удосконалення валютних, фiнансових, кредитних, податкових i
митних вiдносин з iншими державами, забезпечує пiдготовку та
реалiзацiю спiльних проектiв з цих питань; забезпечує розроб�
лення та впровадження єдиних методологiчних засад бухгал�
терського облiку та складення фiнансової звiтностi на пiдпри�
ємствах, в установах i органiзацiях усiх форм власностi (крiм
банкiв i бюджетних установ); органiзовує у межах своїх повно�
важень виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документiв суворої
звiтностi, затверджує нормативно�технiчну документацiю з цих
питань; визначає та забезпечує впровадження єдиних методоло�
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гiчних засад iнформацiйно�аналiтичного забезпечення управлiння
державними фiнансами; розробляє проекти нормативно�право�
вих актiв з питань, що належать до його компетенцiї; опрацьовує
та погоджує проекти нормативно�правових актiв з питань, що
належать до його компетенцiї; визначає основнi органiзацiйно�
методичнi засади державного внутрiшнього фiнансового конт�
ролю; забезпечує розроблення та затверджує в установленому по�
рядку певнi документи, що стосуються бухгалтерського облiку,
зокрема нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського об�
лiку, плани рахункiв та iнструкцiї про їх застосування пiдпри�
ємствами, установами i органiзацiями (крiм банкiв i бюджетних
установ), типовi форми регiстрiв бухгалтерського облiку i фiнан�
сової звiтностi, методичнi рекомендацiї та iншi нормативно�ме�
тодичнi документи з питань бухгалтерського облiку i фiнансової
звiтностi пiдприємств, установ i органiзацiй (крiм банкiв i бю�
джетних установ); нормативно�правовi акти з питань регулюван�
ня облiкової полiтики суб’єктiв державного сектору економiки.

Наступною функцiєю є координацiйна. Так, Мiнiстерство
фiнансiв України здiйснює методичне керiвництво з питань ви�
конання бюджету, координує у межах своїх повноважень дiяль�
нiсть центральних органiв виконавчої влади, пов’язану iз забез�
печенням своєчасного i повного надходження податкiв, зборiв
(обов’язкових платежiв) до державного та мiсцевих бюджетiв та
щодо розроблення та виконання нормативно�правових актiв з
питань облiку суб’єктiв державного сектору економiки, що на�
лежать до сфери їх управлiння.

Важливу роль вiдiграє iнформацiйна функцiя. Виконуючи
завдання — iнформування громадськостi про економiчнi та фiс�
кальнi цiлi держави вiдповiдно до положень Бюджетного ко�
дексу України, — мiнiстр фiнансiв iнформує Кабiнет Мiнiстрiв
України, якщо витрати на обслуговування та погашення держав�
ного боргу перевищать обсяг коштiв, передбачених в Законi про
Державний бюджет України на таку мету; оприлюднює iнфор�
мацiю про бюджет; забезпечує доступнiсть для публiкацiї проек�
ту закону про державний бюджет, закону про Державний бю�
джет України на вiдповiдний перiод з додатками, що є його не�
вiд’ємною частиною, iнформацiї про виконання Державного
бюджету України за пiдсумками кварталу та року, iнформацiї
про показники виконання зведеного бюджету України, iншої
iнформацiї про виконання Державного бюджету України.
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Останньою функцiєю, яка має мiсце пiсля здiйснення вiдпо�
вiдних контрольних дiй i тому безпосередньо пов’язана з по�
передньою, є правозастосовна. У Положеннi про Мiнiстерство
фiнансiв України зазначається, що воно має право зупиняти у
межах своїх повноважень здiйснення бюджетних асигнувань у
випадках, передбачених законодавством; зупиняти в установле�
ному законодавством порядку здiйснення операцiй з бюджет�
ними коштами у разi виявлення бюджетного правопорушення;
а також вживає в установленому законодавством порядку захо�
дiв до зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бю�
джетних коштiв у разi їх нецiльового використання та застосу�
вання безспiрного вилучення коштiв з мiсцевих бюджетiв до дер�
жавного бюджету.

Бюджетний кодекс України на законодавчому рiвнi закрiпив
поняття бюджетного правопорушення — це недотримання учас�
ником бюджетного процесу, встановленого нормативно�право�
вими актами, порядку складання, розгляду, затвердження, вне�
сення змiн, виконання бюджету чи звiту про виконання бюдже�
ту. Мiнiстерство фiнансiв України може призупиняти бюджетнi
асигнування у разi: несвоєчасного i неповного подання звiтнос�
тi про виконання бюджету, невиконання вимог щодо бухгалтер�
ського облiку, складання звiтностi та внутрiшнього фiнансово�
го контролю за бюджетними коштами i недотримання порядку
перерахування цих коштiв, подання недостовiрних звiтiв та iн�
формацiї про виконання бюджету, порушення розпорядника�
ми бюджетних коштiв вимог щодо прийняття ними бюджетних
зобов’язань, нецiльового використання бюджетних коштiв.

Правозастосовна функцiя полягає також у тому, що Мiнi�
стерство фiнансiв України у разi виявлення бюджетного право�
порушення в межах своєї компетенцiї може застосувати адмiнi�
стративне стягнення до осiб, винних у бюджетних правопору�
шеннях вiдповiдно до закону, зупиняти операцiї з бюджетними
коштами. Вперше Мiнiстерству надано право накладати адмiнi�
стративнi стягнення.

Права, що наданi Мiнiстерству фiнансiв України Бюджет�
ним кодексом України, сприятимуть закрiпленню його позицiй,
що стане гарантiєю ефективностi реформування системи фiнан�
сового контролю в Українi, перетворення Мiнiстерства у дiєвий
орган, що надiлений владними повноваженнями у сферi фiнан�
сового контролю.
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7.2. Çàâäàííÿ i ôóíêöi¿
Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè
Особливим урядовим органом державного управлiння,

що здiйснює фiнансовий контроль та дiє у складi Мiнiстерства
фiнансiв України є Державне казначейство України. Офiцiйно
Державне казначейство було створене у 1995 р. на пiдставi Ука�
зу Президента України «Про Державне казначейство України»
№ 335/95 вiд 27 квiтня 1995 р. У даному Указi зазначалося, що
Державне казначейство створюється при Мiнiстерствi фiнансiв
України з метою забезпечення ефективного управлiння кошта�
ми Державного бюджету України, пiдвищення оперативностi у
фiнансуваннi видаткiв у межах наявних обсягiв фiнансових ре�
сурсiв у Державному бюджетi України.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 31 липня 1995 р. було за�
тверджено Положення про Державне казначейство, яке визна�
чало правовий статус Державного казначейства як системи орга�
нiв державної виконавчої влади. Пiзнiше, враховуючи важливу
роль даного органу у системi фiнансового контролю, прийня�
то нове Положення про Державне казначейство України (за�
тверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1232 вiд
21.12.2005). Повноваження Державного казначейства України
по контролю за дотриманням бюджетного законодавства визна�
чає Бюджетний кодекс України.

Структура органiв Державного казначейства України май�
же повнiстю повторює адмiнiстративно�територiальний подiл
держави — це центральний апарат, яким є Державне казначей�
ство України, територiальнi органи — Головне управлiння у
Автономнiй Республiцi Крим, у всiх областях, мiстах Києвi й
Севастополi, а також районнi, мiськi та районнi у мiстах вiд�
дiлення. Саме Державне казначейство України та його органи
є юридичними особами, мають розрахунковi та iншi рахунки в
установах банкiв, печатку.

Органи Державного казначейства України створенi з метою
проведення державної бюджетної полiтики, ефективного управ�
лiння доходами i видатками у процесi виконання не лише Дер�
жавного, а з 1 сiчня 2002 р. i мiсцевих бюджетiв, посилення конт�
ролю за надходженням, цiльовим i економним використанням
державних коштiв.

На Державне казначейство України покладенi наступнi зав�
дання: забезпечення казначейського обслуговування державного
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та мiсцевих бюджетiв на основi ведення єдиного казначейсько�
го рахунка (що передбачає: розрахунково�касове обслуговуван�
ня розпорядникiв i одержувачiв бюджетних коштiв; контроль за
здiйсненням бюджетних повноважень при зарахуваннi надхо�
джень, прийняттi зобов’язань та проведеннi платежiв за цими
зобов’язаннями; в межах своїх повноважень контроль за дотри�
манням учасниками бюджетного процесу бюджетного законо�
давства; ведення бухгалтерського облiку i складення звiтностi
про виконання державного та мiсцевих бюджетiв); управлiння
наявними фiнансовими ресурсами, що ним облiковуються; ви�
значення механiзму казначейського обслуговування державно�
го та мiсцевих бюджетiв, установлення єдиних правил бухгал�
терського облiку i звiтностi про виконання державного та мiс�
цевих бюджетiв, кошторисiв розпорядникiв бюджетних коштiв,
визначення порядку i строкiв подання звiтiв про виконання ко�
шторисiв державних цiльових фондiв.

Державне казначейство України реалiзує принцип єдиного
рахунка Державного бюджету, що дає змогу мати щоденно ви�
черпну iнформацiю про стан державних фiнансiв.

Для виконання завдань органи Державного казначейства
України мають певнi функцiї, зокрема контрольну — це безпо�
середня контрольна дiяльнiсть та iншi, якi забезпечують здiйс�
нення першої чи пiд час реалiзацiї яких проводиться контроль.

У Положеннi про Державне казначейство України видiлено
контрольнi функцiї Державного казначейства України. Так, вiд�
значається, що Державне казначейство України у межах своїх
повноважень виконує контрольнi функцiї, пов’язанi iз: здiйснен�
ням бюджетних повноважень при зарахуваннi надходжень; вiд�
повiднiстю кошторисiв розпорядникiв бюджетних коштiв роз�
пису державного та мiсцевих бюджетiв; вiдповiднiстю платежiв
узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням; витрачан�
ням бюджетних коштiв у процесi проведення перевiрки вiдпо�
вiдностi пiдтвердних первинних документiв розпорядникiв бю�
джетних коштiв бюджетним асигнуванням та вимогам бюджет�
ного законодавства; дотриманням правил валютного контролю
за операцiями, що проводять у нацiональнiй валютi через корес�
пондентськi рахунки банкiв�нерезидентiв бюджетнi установи, якi
обслуговуються органами Казначейства; дотриманням порядку
проведення державних лотерей з використанням електронних
систем прийняття оплати за участь у лотереї в режимi реально�
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го часу; дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського
облiку, складенням звiтностi про виконання бюджетiв та кош�
торисiв бюджетних установ; закупiвлею товарiв, робiт i послуг
за державнi кошти, здiйсненням iнших повноважень учасникiв
бюджетного процесу вiдповiдно до законодавства.

Органи Державного казначейства здiйснюють контроль на
етапi реєстрацiї та облiку бюджетних зобов’язань розпорядни�
кiв бюджетних коштiв, який полягає у проведеннi перевiрки
пiдстав для облiку зобов’язань, у тому числi бюджетних фiнан�
сових зобов’язань за загальним фондом бюджету в межах бю�
джетних асигнувань, установлених кошторисом (планом вико�
ристання бюджетних коштiв), за спецiальним фондом бюджету
в межах вiдповiдних фактичних надходжень до цього фонду та
бюджетних асигнувань (у розрiзi складових спецiального фон�
ду вiдповiдно до зведення показникiв спецiального фонду кош�
торису), установлених кошторисом (планом використання бю�
джетних коштiв). На етапi оплати рахункiв розпорядникiв та
одержувачiв бюджетних коштiв, органи Державного казначей�
ства перевiряють достатнiсть пiдстав для здiйснення платежiв
(наявнiсть пiдтвердних документiв, дотримання розпорядника�
ми коштiв вимог нормативно�правових актiв, що регулюють бю�
джетний процес, тощо), вiдповiднiсть платежiв вимогам облiку
та контролю за зобов’язаннями, а також правильнiсть оформ�
лення розрахункових документiв.

Наказом Державного казначейства України затверджено По�
рядок облiку зобов’язань розпорядникiв бюджетних коштiв в
органах Державного казначейства (№ 136 вiд 09.08.2004 iз на�
ступними змiнами i доповненнями), вiдповiдно до якого роз�
порядники бюджетних коштiв за умови взяття зобов’язання
протягом 3 робочих днiв з дати його виникнення подають до
вiдповiдного органу Державного казначейства України Реєстр
зобов’язань розпорядникiв (одержувачiв) бюджетних коштiв на
паперових (у двох примiрниках) та електронних носiях i оригi�
нали документiв або їх копiї, засвiдченi в установленому поряд�
ку, що пiдтверджують факт узяття зобов’язання. Органи Держав�
ного казначейства України звiряють поданий розпорядником
Реєстр та пiдтверджувальнi документи на предмет вiдповiднос�
тi даним, якi включенi до Реєстру.

У випадку, якщо сума та умови зобов’язання передбачають
застосування конкурсних процедур, розпорядник бюджетних
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коштiв разом з Реєстром подає органу Державного казначейства
України оригiнали документiв або їх копiї, засвiдченi в установ�
леному порядку.

Вiдповiдно до Тимчасового Положення про закупівлю това�
рів, робіт і послуг за державні кошти (затверджено постановою
КМУ № 274 від 28.03.2008), Державне казначейство України:
перевiряє наявнiсть укладеного договору про закупiвлю та його
відповідність звіту про результати проведення процедури заку�
півлі та інших документів передбачених вказаним вище Тимча�
совим Положенням.

Крiм цього, Державне казначейство України виконує вiдпо�
вiдно до законодавства контрольно�наглядовi функцiї, пов’яза�
нi iз роботою його територiальних органiв.

До функцiй Державного казначейства України слiд вiднести
органiзацiйну, аналiтичну, нормотворчу функцiї, а також функ�
цiї облiку, консультативну, правозастосовну.

Органiзацiйна функцiя полягає у здiйсненнi вiдповiдних ор�
ганiзацiйних дiй органами Державного казначейства, якi забез�
печують належне виконання контрольної функцiї та сприяють
удосконаленню проведення контролю. Так, з метою проведення
контролю Державне казначейство України: здiйснює розрахунко�
во�касове обслуговування розпорядникiв, одержувачiв бюджет�
них коштiв та iнших клiєнтiв, операцiй з коштами бюджетiв,
спiльних з мiжнародними фiнансовими органiзацiями проектiв
через систему електронних платежiв Нацiонального банку Украї�
ни; управляє наявними фiнансовими ресурсами, що ним облi�
ковуються, у тому числi в iноземнiй валютi, у випадках, перед�
бачених законодавством, надає на зворотнiй основi позики за
рахунок тимчасово вiльних коштiв єдиного казначейського ра�
хунка; вiдкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначей�
ства; провадить безспiрне списання коштiв з рахункiв, на яких
облiковуються кошти державного та мiсцевих бюджетiв i бю�
джетних установ, за рiшенням, яке було прийняте державним
органом, що вiдповiдно до закону має право на його застосуван�
ня; повертає кошти, помилково або надмiрно зарахованi до бю�
джету, за поданням органiв стягнення, яким вiдповiдно до зако�
нодавства надано право стягнення до бюджетiв податкiв, зборiв
(обов’язкових платежiв) та iнших надходжень; здiйснює розпо�
дiл коштiв мiж державним бюджетом, бюджетами Автономної
Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, а також
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мiж рiвнями мiсцевих бюджетiв вiдповiдно до нормативiв вiд�
рахувань, визначених бюджетним законодавством, i перераху�
вання розподiлених коштiв за належнiстю; проводить взаємнi
розрахунки мiж державним бюджетом та бюджетами Авто�
номної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастопо�
ля, а також мiж рiвнями мiсцевих бюджетiв у порядку, встано�
вленому законодавством; веде базу даних про зведену мережу
розпорядникiв i одержувачiв бюджетних коштiв, розподiл по�
казникiв зведених кошторисiв та зведених планiв асигнувань
у розрiзi розпорядникiв i одержувачiв бюджетних коштiв; по�
дає розпорядникам i одержувачам бюджетних коштiв витяг з
розпису державного бюджету та змiни до нього; здiйснює за до�
рученням Мiнфiну погашення та обслуговування державного
боргу в нацiональнiй та iноземнiй валютi; забезпечує функцiо�
нування багаторiвневої iнформацiйно�обчислювальної системи,
внутрiшньої платiжної системи, вживає заходiв до захисту iн�
формацiї.

Прикладом поєднання органiзацiйних дiй i контрольної функ�
цiї є те, що, здiйснюючи розрахунково�касове обслуговування роз�
порядникiв бюджетних коштiв, якi у даному випадку будуть ор�
ганiзацiйними дiями, Державне казначейство України здiйснює
контрольнi функцiї — перевiряє наявнiсть вiдповiдного бюдже�
тного зобов’язання для платежу у бухгалтерському облiку ви�
конання Державного бюджету України, вiдповiднiсть напрямiв
витрачання бюджетних коштiв бюджетному асигнуванню, наяв�
нiсть у розпорядникiв бюджетних коштiв невикористаних бю�
джетних асигнувань (п. 8 ст. 51 Бюджетного кодексу України).

Наступною функцiєю є аналiтична, що передбачає проведен�
ня аналiзу, певних узагальнень, якi можуть бути пiдставою для
здiйснення iнших контрольних дiй. Наприклад, головнi управ�
лiння Державного казначейства України в Автономнiй Респуб�
лiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi проводять ана�
лiз дiяльностi розпорядникiв коштiв державного та мiсцевих бю�
джетiв.

Функцiя облiку полягає у веденнi Державним казначейством
України бухгалтерського облiку операцiй з виконання держав�
ного та мiсцевих бюджетiв, складаннi звiтностi про виконання
державного, мiсцевих i зведеного бюджетiв та поданнi звiтностi
органам законодавчої i виконавчої влади в обсязi та у строки, ви�
значенi бюджетним законодавством.
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З метою органiзацiї та здiйснення бухгалтерського облiку,
вiдповiдно до загальноприйнятих у мiжнароднiй практицi прин�
ципiв та мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, Дер�
жавним казначейством України розроблено План рахункiв бух�
галтерського облiку виконання державного i мiсцевих бюдже�
тiв (затверджений наказом Державного казначейства № 119 вiд
28.11.2000). Враховуючи те, що План рахункiв бухгалтерського
облiку виконання державного i мiсцевих бюджетiв є автомати�
зованим перелiком рахункiв бухгалтерського облiку, що вико�
ристовується для реєстрацiї вiдповiдних операцiй та вiдображен�
ня бухгалтерської iнформацiї, забезпечує складання фiнансової
звiтностi, вiн дозволяє здiйснювати детальний i повний облiк
операцiй, пов’язаних з виконанням бюджетiв, а також своєчас�
но надавати детальну, достовiрну i змiстовну iнформацiю керiв�
ництву органiв Державного казначейства та фiнансових органiв,
Мiнiстерству фiнансiв України, статистичним вiдомствам, по�
датковим органам та iншим користувачам.

Пiд час здiйснення бухгалтерського облiку Державне казна�
чейство України контролює i забезпечує: законнiсть звiтностi,
яка повинна вiдповiдати правилам та процедурам, що передба�
ченi нормативними актами; достовiрнiсть звiтностi — правдиве
вiдображення у бухгалтерськiй звiтностi фiнансових операцiй
держави з дотриманням вимог вiдповiдних нормативних актiв;
повноту бухгалтерського облiку — всi операцiї по виконанню
бюджетiв в органах Державного казначейства України пiдляга�
ють реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь�яких
виняткiв.

Органи Державного казначейства України ведуть бухгалтер�
ський облiк всiх надходжень бюджетiв у процесi виконання бю�
джету за доходами (Порядок виконання Державного бюджету
за доходами, затверджений наказом Державного казначейства
№ 131 вiд 19.12.2000; Порядок казначейського обслуговуван�
ня мiсцевих бюджетiв за доходами та перерахуванням мiжбю�
джетних трансфертiв, затверджений наказом Державного каз�
начейства № 205 вiд 04.11.2002 iз наступними змiнами i допов�
неннями).

Державне казначейство України при здiйсненнi контролю
за порядком ведення бухгалтерського облiку, складанням звiт�
ностi про виконання бюджетiв та кошторисiв, проведенням опе�
рацiй з бюджетними коштами, проводить звiрки доходiв разом
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з вiдповiдними органами державної податкової служби (Поря�
док взаємодiї мiж органами Державного казначейства України
та органами державної податкової служби України в процесi ви�
конання державного та мiсцевих бюджетiв за доходами, затвер�
джений наказом Державного казначейства України та Держав�
ної податкової адмiнiстрацiї України № 74/194 вiд 25.04.2002 iз
наступними змiнами) та державної контрольно�ревiзiйної служ�
би (Про окремi питання взаємодiї органiв Державного казна�
чейства України та державної контрольно�ревiзiйної служби в
Українi (наказ Державного казначейства України та Державної
податкової адмiнiстрацiї України № 215/338 вiд 14.12.2004).

Обслуговуючи Державний бюджет за видатками, Державне
казначейство України здiйснює контроль за вiдповiднiстю зага�
льних сум, вказаних у кошторисах та планах асигнувань, що по�
дають розпорядники бюджетних коштiв, у розрiзi територiй, су�
мам, зазначеним у розписi видаткiв бюджету, та вiдображає за�
значену iнформацiю на вiдповiдних рахунках бухгалтерського
облiку (Порядок обслуговування Державного бюджету за ви�
датками, затверджений наказом Державного казначейства № 89
вiд 25.05.2004 iз наступними змiнами). Пiд час перерахування
коштiв державного бюджету на здiйснення видаткiв за отрима�
ним розподiлом та/або платiжним дорученням, що подають го�
ловнi розпорядники бюджетних коштiв, Державне казначейство
України перевiряє вiдповiднiсть вказаних у них сум залишкам
на рахунку, затвердженим пропозицiям, кошторисним призна�
ченням та планам асигнувань.

Особливостi казначейського обслуговування мiсцевого бю�
джету визначенi у Порядку казначейського обслуговування мiс�
цевих бюджетiв (затвердженого наказом Державного казначей�
ства України № 205 вiд 4.11.2002 iз наступними змiнами), вiд�
повiдно до якого головнi розпорядники коштiв протягом трьох
робочих днiв пiсля отримання витягу з рiчного розпису асигну�
вань з мiсцевих бюджетiв подають органам Державного казна�
чейства України, в яких вони обслуговуються, розподiл показ�
никiв зведених кошторисiв, зведення показникiв спецiального
фонду кошторису, розподiл показникiв зведених планiв асигну�
вань iз загального фонду мiсцевих бюджетiв у розрiзi розпоряд�
никiв коштiв нижчого рiвня та одержувачiв коштiв вiдповiдно
до мережi на паперових та електронних носiях за формами, ви�
значеними нормативно�правовими актами України. Розпоряд�
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ники, якi не мають пiдвiдомчих установ, подають кошторис та
план асигнувань iз загального фонду мiсцевих бюджетiв, скла�
денi за формою та у порядку, визначеному нормативно�право�
вими актами України.

З аналiтичною функцiєю тiсно пов’язана наступна — нормо�
творча, яка полягає у можливостях Державного казначейства
України створювати певнi норми: у випадках, передбачених Бю�
джетним кодексом України та iншими актами законодавства, ви�
дає за погодженням з Мiнiстром фiнансiв нормативно�правовi
акти з питань, що належать до його компетенцiї; розробляє про�
позицiї щодо вдосконалення законодавства i вносить їх на роз�
гляд Мiнфiну; визначає механiзм казначейського обслуговуван�
ня державного та мiсцевих бюджетiв, установлює єдинi прави�
ла бухгалтерського облiку i звiтностi про виконання державно�
го та мiсцевих бюджетiв, кошторисiв розпорядникiв бюджетних
коштiв, визначає порядок i строки подання звiтiв про виконан�
ня кошторисiв державних цiльових фондiв.

Нормативно�правовi акти, методичнi документи з питань бух�
галтерського облiку, звiтностi та органiзацiї виконання бюдже�
тiв усiх рiвнiв, що видаються Державним казначейством України,
є обов’язковими для державних органiв, всiх пiдприємств, уста�
нов та органiзацiй, що використовують бюджетнi кошти.

Єдинi вимоги до порядку ведення бюджетними установами
бухгалтерського облiку руху коштiв у касi, на рахунках в устано�
вах банкiв або в органах Державного казначейства, розрахункiв
з дебiторами та iнших активiв встановлює Iнструкцiя з облiку
коштiв, розрахункiв та iнших активiв бюджетних установ (на�
каз № 242 вiд 26.12.2003). Порядок складання мiсячної та квар�
тальної фiнансової звiтностi у 2007 р. установами та органiзацiя�
ми, якi отримують кошти державного або мiсцевого бюджетiв
(наказ Державного казначейства України № 81 вiд 04.04.2007),
та Порядок складання рiчних фiнансових звiтiв за 2006 рiк уста�
новами та органiзацiями, якi отримують кошти державного або
мiсцевого бюджетiв (наказ Державного казначейства України
№ 1 вiд 09.01.2007), визначають склад i принципи складання фi�
нансової звiтностi та вимоги до розкриття її елементiв.

Вiдповiдно до чинного законодавства Державне казначей�
ство України здiйснює консультативну функцiю, оскiльки на�
дає консультацiйну допомогу учасникам бюджетного процесу з
питань, що належать до його компетенцiї.
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Бюджетний кодекс України надає право Державному казна�
чейству України у передбачених цим кодексом випадках зупи�
няти бюджетнi асигнування, а також застосовувати адмiнiстра�
тивнi стягнення до осiб, винних у бюджетних правопорушен�
нях. Цей орган нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне
повернення суми надмiрно сплачених податкiв вiдповiдно до
законодавства; має право зупиняти проведення операцiй з бю�
джетними коштами у разi вчинення учасником бюджетного про�
цесу бюджетного правопорушення.

7.3. Äåðæàâíà êîíòðîëüíî-ðåâiçiéíà ñëóæáà
ÿê ñïåöèôi÷íèé îðãàí
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
У системi Мiнiстерства фiнансiв України iснує спецiаль�

на служба, яка здiйснює фiнансовий контроль, — контрольно�
ревiзiйна служба, що дiє на пiдставi Закону України «Про дер�
жавну контрольно�ревiзiйну службу в Українi» (вiд 26.01.1993
iз наступними змiнами), головним завданням якої є здiйснення
державного фiнансового контролю за використанням i збере�
женням державних фiнансових ресурсiв, необоротних та iнших
активiв, правильнiстю визначення потреби в бюджетних кош�
тах та взяття зобов’язань, ефективним використанням коштiв i
майна, станом i достовiрнiстю бухгалтерського облiку i фiнан�
сової звiтностi в мiнiстерствах та iнших органах виконавчої вла�
ди, в державних фондах, у бюджетних установах i у суб’єктiв гос�
подарювання державного сектору економiки, а також на пiдпри�
ємствах i в органiзацiях, якi отримують (отримували в перiодi,
який перевiряється) кошти з бюджетiв усiх рiвнiв та державних
фондiв або використовують (використовували у перiодi, який
перевiряється) державне чи комунальне майно (далi — пiдконт�
рольнi установи), виконанням мiсцевих бюджетiв, розроблення
пропозицiй щодо усунення виявлених недолiкiв i порушень та
запобiгання їм у подальшому.

Iз зазначеного випливає, що повноваження державної конт�
рольно�ревiзiйної служби (далi — ДКРС) поширюються на такi
пiдконтрольнi суб’єкти: мiнiстерства та iншi органи виконавчої
влади, державнi фонди, бюджетнi установи i суб’єкти господа�
рювання державного сектору економiки, а також пiдприємства i
органiзацiї. Об’єктом контролю є бюджетнi кошти, кошти дер�
жавних фондiв, державне чи комунальне майно, iнше.
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На сьогоднi важливе значення для чiткої органiзацiї роботи
органiв ДКРС мають рiзноманiтнi методичнi рекомендацiї, мето�
дичнi вказiвки тощо, в яких придiляється увага конкретним пи�
танням органiзацiї i проведення контрольних заходiв, накладен�
ню стягнень тощо — це, в свою чергу, деталiзує положення Закону
України «Про державну контрольно�ревiзiйну службу в Українi».
Повноваження ДКРС по контролю за дотриманням бюджетного
законодавства визначенi у ст. 113 Бюджетного кодексу України.

ДКРС має право, в межах компетенцiї, проводити перевiр�
ки суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi стосовно бюджетних
позик, позик та кредитiв, гарантованих коштами бюджетiв, цi�
льового використання дотацiй та субсидiй, iнших бюджетних
асигнувань, коштiв позабюджетних фондiв, а також належного
виконання державних контрактiв, проавансованих за рахунок бю�
джетних коштiв (Указ Президента України «Про деякi заходи з
дерегулювання пiдприємницької дiяльностi» (вiд 23.07.1998 iз
наступними змiнами).

ДКРС складається з Головного контрольно�ревiзiйного управ�
лiння України (далi — ГоловКРУ), контрольно�ревiзiйних управ�
лiнь в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та
Севастополi, контрольно�ревiзiйних пiдроздiлiв (вiддiлiв, груп)
у районах, мiстах i районах у мiстах.

У законодавствi уточнено коло завдань, що покладенi на Го�
ловКРУ України, дiяльнiсть якого спрямовується i координуєть�
ся Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра фiнансiв Украї�
ни. Положенням про Головне контрольно�ревiзiйне управлiння
України (затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
№ 884 вiд 27.06.2007) до завдань ГоловКРУ України вiднесено
здiйснення контролю за використанням полiтичними партiями
коштiв, видiлених з Державного бюджету України на фiнансу�
вання їх статутної дiяльностi та здiйснення контролю за усунен�
ням виявлених недолiкiв порушень i розроблення пропозицiй
щодо недопущення їх у подальшому.

Виходячи iз завдань, якi стоять перед органами ДКРС, вони
виконують певнi функцiї. Iз самої назви даного контрольного
органу можна зробити висновок, що основною функцiєю Голов�
КРУ України, контрольно�ревiзiйного управлiння в Республiцi
Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi, контрольно�ревiзiй�
них пiдроздiлiв (вiддiлiв, груп) у районах, мiстах i районах у мiс�
тах є контрольно�ревiзiйна.
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Державний фiнансовий контроль реалiзується ДКРС через
проведення державного фiнансового аудиту, перевiрки держав�
них закупiвель та iнспектування.

Контрольно�ревiзiйна функцiя полягає у проведеннi ДКРС
у пiдконтрольних установах ревiзiй фiнансово�господарської дi�
яльностi, використання i збереження фiнансових ресурсiв, не�
оборотних та iнших активiв, правильностi визначення потреби
в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, стану i достовiрностi
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; здiйсненнi дер�
жавного фiнансового аудиту виконання державних (бюджетних)
програм, дiяльностi бюджетних установ, суб’єктiв господарю�
вання державного сектору економiки, а також iнших суб’єктiв
господарювання, якi отримують (отримували в перiодi, який пе�
ревiряється) кошти з бюджетiв усiх рiвнiв та державних фондiв
або використовують (використовували у перiодi, який перевiря�
ється) державне чи комунальне майно; здiйсненнi контролю за
усуненням недолiкiв i порушень, виявлених пiд час проведення
державного фiнансового контролю.

Крiм цього, органи ДКРС України проводять перевiрки що�
до дотримання розпорядниками державних коштiв вимог зако�
нодавства у сферi закупiвель вiдповiдно до Порядку проведення
перевірок державних закупівель органами державної контроль�
но�ревізійної служби (затверджено наказом ГоловКРУ № 136
від 26.05.2007; здiйснюють контроль за дотриманням законодав�
ства щодо закупiвель та iн. Перевiрки (ревiзiї) щодо дотриман�
ня вимог законодавства у сферi державних закупiвель, якi про�
водять органи ДКРС на всiх стадiях державних закупiвель по�
лягають у документальному та фактичному аналiзi дотримання
пiдконтрольними установами законодавства про державнi за�
купiвлi. Їх результати вiдображаються у актi. Здiйснення орга�
ном ДКРС перевiрок (ревiзiй) розпорядника державних коштiв
з питання законностi проведення певної процедури закупiвлi не
може проводитися бiльше одного разу. Перевiрки (ревiзiї) мо�
жуть здiйснюватися шляхом запиту та отримання вiд розпоряд�
ника державних коштiв необхiдних документiв (оригiналiв або
належним чином завiрених копiй) щодо закупiвель товарiв, ро�
бiт i послуг та їх розгляду й аналiзу або шляхом виїзних перевi�
рок (ревiзiй), якi проводяться безпосередньо за мiсцезнаходжен�
ням розпорядника державних коштiв. Контроль за дотриманням
законодавства щодо закупiвель здiйснюється як у порядку про�
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ведення перевiрки державних закупiвель, так i пiд час держав�
ного фiнансового аудита та iнспектування.

З метою запобiгання вчиненню правопорушень у фiнансовiй
сферi, їх виявлення, органи ДКРС України здiйснюють конт�
роль за цiльовим та ефективним використання коштiв держав�
ного та мiсцевих бюджетiв, тобто перевiряють витрачання бю�
джетних коштiв на цiлi, якi встановленi бюджетним призначен�
ням, затвердженим законом про Державний бюджет України або
рiшенням про мiсцевий бюджет, встановленим бюджетним асиг�
нуванням, кошторису або плану використання бюджетних кош�
тiв (Порядок зменшення бюджетних асигнувань та повернення
коштiв у разi нецiльового використання бюджетних коштiв у по�
точному чи минулому роках (затверджений постановою Кабiне�
ту Мiнiстрiв України № 492 вiд 13.04.2006), а також економiч�
нiсть (досягнення розпорядником або одержувачем бюджетних
коштiв запланованих результатiв за рахунок використання най�
меншого обсягу бюджетних коштiв або досягнення найкращого
результату за рахунок використання заданого обсягу бюджет�
них коштiв), результативнiсть (ступiнь вiдповiдностi фактич�
них результатiв дiяльностi розпорядника або одержувача бю�
джетних коштiв запланованим результатам) та продуктивнiсть
(спiввiдношення мiж випуском продукцiї, наданням послуг та
iншими результатами дiяльностi розпорядника або одержувача
коштiв Державного бюджету України та використаними на їх
виробництво матерiальними, фiнансовими та трудовими ресур�
сами) їх витрачання.

Автори iнтегрованого навчально�атестацiйного комплексу
«Державний фiнансовий контроль: ревiзiя та аудит»(Київ, 2004)1,
посилаючись на Бюджетний кодекс України, який мiстить нор�
му про те, що органи ДКРС надiлено повноваженнями щодо
здiйснення контролю не тiльки за цiльовим, а й за ефективним
використанням бюджетних коштiв, аудит ефективностi визна�
чають як форму контролю, що становить сукупнiсть дiй зi збору
та аналiтичного опрацювання статистичних i звiтних даних, ма�
терiалiв ревiзiй i перевiрок, iншої публiчної iнформацiї, спрямо�
ваних на визначення рiвня ефективностi державних вкладень
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для реалiзацiї запланованих державними (бюджетними) програ�
мами цiлей, встановлення чинникiв, якi перешкоджають досяг�
ненню максимального результату у використаннi визначеного
обсягу трудових, матерiальних i фiнансових ресурсiв, та обґрун�
тування пропозицiй щодо пiдвищення ефективностi викорис�
тання державних активiв.

ДКРС здiйснює державний фiнансовий аудит, який є рiзно�
видом державного фiнансового контролю i полягає у перевiрцi
та аналiзi фактичного стану справ щодо законного та ефектив�
ного використання державних чи комунальних коштiв i майна,
iнших активiв держави, правильностi ведення бухгалтерського
облiку i достовiрностi фiнансової звiтностi, функцiонування си�
стеми внутрiшнього контролю. Перевiрка законностi означає ви�
явлення порушень чинних нормативно�правових актiв пiд час
використання державних чи комунальних коштiв i майна, iнших
активiв держави вiдповiдними пiдконтрольними суб’єктами.
Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку i до�
стовiрностi фiнансової звiтностi передбачає встановлення пра�
вильностi органiзацiї бухгалтерського облiку i складання фiнан�
сової звiтностi, додержання методологiї облiку, своєчасностi й
повноти вiдображення в облiку i звiтностi здiйснених операцiй;
запобiгання перекрученню облiку i звiтностi; встановлення не�
законних та проведених не за цiльовим призначенням витрат i
запобiгання їм у подальшому. Перевiрка функцiонування систе�
ми внутрiшнього фiнансового контролю передбачає визначення
рiвня ефективностi та дiєвостi функцiонування системи органi�
зацiї i здiйснення контрольних заходiв, спрямованих на влас�
ну фiнансово�господарську дiяльнiсть суб’єкта господарювання,
дiяльнiсть iнших суб’єктiв господарювання, що перебувають в
його власностi або належать до сфери його управлiння, якi б за�
безпечували цiльове та ефективне використання бюджетних кош�
тiв, державного i комунального майна щодо попередження та не�
допущення в подальшому правопорушень.

Державний фiнансовий аудит не має фiскального характе�
ру, спрямований на надання консультацiйної допомоги керiв�
ництву пiдконтрольних суб’єктiв з метою максимального змен�
шення ризику помилок i порушень, вiдповiдних рекомендацiй
стосовно удосконалення ведення бухгалтерського облiку, систе�
ми внутрiшнього контролю тощо.
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Видами державного фiнансового аудиту, який здiйснює ДКРС
є: аудит дiяльностi бюджетних установ (фiнансового�господар�
ський аудит); державний фiнансовий аудит виконання бюджет�
них програм (аудит ефективностi); державний фiнансовий аудит
дiяльностi суб’єктiв господарювання; державний фiнансовий
аудит виконання мiсцевого бюджету.

Порядок проведення державною контрольно�ревiзiйною служ�
бою державного фiнансового аудиту встановлюється Кабiнетом
Мiнiстрiв України, а особливостi органiзацiї та здiйснення ви�
значаються Методичними рекомендацiями, що затверджуються
ГоловКРУ України.

Порядок проведення органами державної контрольно�ревi�
зiйної служби державного фiнансового аудиту виконання бю�
джетних програм (затверджений постановою Кабiнету Мiнi�
стрiв України (№ 1017 вiд 10.08.2004 iз наступними змiнами),
визначає механiзм здiйснення органами ДКРС державного фi�
нансового аудиту виконання бюджетних програм (аудит ефек�
тивностi).

У Методичних рекомендацiях щодо проведення органами
державної контрольно�ревiзiйної служби аудиту ефективностi
виконання бюджетної програми (затвердженi ГоловКРУ Украї�
ни наказ № 444 вiд 15.12.2005) визначено як мету, завдання, ме�
тоди аудиту ефективностi, так i особливостi його органiзацiї та
проведення (етапи та стадiї процесу аудиту ефективностi), оформ�
лення та реалiзацiї результатiв.

Аудит ефективностi спрямований на визначення ефектив�
ностi використання бюджетних коштiв для реалiзацiї запланова�
них цiлей та встановлення факторiв, якi цьому перешкоджають.
Аудит ефективностi здiйснюється з метою розроблення обґрун�
тованих пропозицiй щодо пiдвищення ефективностi викорис�
тання коштiв державного та мiсцевих бюджетiв у процесi вико�
нання бюджетних програм.

До пiдконтрольних суб’єктiв у даному випадку вiдносяться
всi юридичнi особи незалежно вiд органiзацiйно�правової фор�
ми i форми власностi та суб’єкти пiдприємницької дiяльностi —
фiзичнi особи, якi беруть участь у виконаннi бюджетних програм.

Предметом перевiрки є паспорт бюджетної програми, в яко�
му мiстяться вiдповiднi показники. Об’єкт аудиту ефективнос�
тi — бюджетнi кошти, що спрямованi на виконання бюджетної
(державної) програми, ефективнiсть якої необхiдно оцiнити у

Роль Мiнiстерства фiнансiв України та його органiв… 353



процесi аудиту. Пiд ефективнiстю у даному випадку розумiєть�
ся прагнення всiх учасникiв бюджетного процесу при складаннi
та виконаннi бюджетної програми досягти запланованих цiлей
при залученнi мiнiмального обсягу бюджетних коштiв та досягти
максимального результату при використаннi визначеного бю�
джетом обсягу коштiв. Увага може бути зосереджена на продук�
тивностi бюджетної програми — забезпечення максимального
обсягу вироблених товарiв (робiт, послуг) за видiлений обсяг
бюджетних коштiв та економностi — зменшення витрат на оди�
ницю виготовлених товарiв (робiт, послуг); результативностi —
досягнення визначеного результату, якостi виконаних робiт, на�
даних послуг, вироблених товарiв.

Основними завданнями аудиту ефективностi є: оцiнка вико�
нання результативних показникiв бюджетних програм; оцiнка
ефективностi виконання бюджетних програм; виявлення упу�
щень i недолiкiв органiзацiйного, нормативно�правового та фi�
нансового характеру, якi перешкоджають своєчаснiй, повнiй i
якiснiй реалiзацiї запланованих цiлей; визначення ступеня впли�
ву виявлених упущень i недолiкiв на реалiзацiю запланованих
цiлей; розроблення пропозицiй щодо шляхiв (форм, засобiв) пiд�
вищення ефективностi використання бюджетних коштiв.

Аудит ефективностi є плановим заходом, бо проводиться за
планами, якi складаються та затверджуються у визначеному за�
конодавством порядку. Вiн може бути виїзним (збирання необ�
хiдних даних проводиться за мiсцезнаходженням учасника бю�
джетного процесу) та невиїзним (проводиться за мiсцезнахо�
дженням органу ДКРС).

Здiйснюючи аудит ефективностi, аудитори вибирають та за�
стосовують прийоми i процедури, якi вiдповiдають конкретним
обставинам. Цi прийоми та процедури повиннi дозволяти отри�
мувати достатнi, дiйснi та необхiднi докази, якi вмотивовано пiд�
крiплюють або спростовують їх точки зору та висновки.

Аудит ефективностi проводиться шляхом аналiзу: норматив�
но�правових актiв, розрахункiв та обґрунтувань, методичних до�
кументiв, видань i публiкацiй щодо напряму дiяльностi в бюджет�
нiй програмi, стосовно якої проводиться аудит ефективностi;
результатiв ранiше здiйснених контролюючими органами конт�
рольних заходiв; показникiв статистичної, фiнансової та опера�
тивної звiтностi; даних порiвняння фактично досягнутих ре�
зультативних показникiв виконання бюджетних програм iз за�
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планованими в динамiцi за кiлька рокiв, а також з вiтчизняним i
зарубiжним досвiдом за напрямом дiяльностi в бюджетнiй про�
грамi, стосовно якої проводиться аудит ефективностi, тощо; да�
них iнтерв’ювання, анкетування, опитування громадян i збиран�
ня iнформацiї вiд юридичних осiб.

Аудит ефективностi бюджетних програм, що фiнансуються
з державного бюджету, на рiвнi головного розпорядника бю�
джетних коштiв здiйснюється фахiвцями ГоловКРУ України iз
залученням для дослiдження iнших стадiй проходження бю�
джетних коштiв фахiвцiв регiональних контрольно�ревiзiйних
управлiнь (участь в аудитi ефективностi). Аудит ефективностi
бюджетних програм мiсцевих бюджетiв здiйснюється фахiвця�
ми органiв ДКРС вiдповiдного рiвня.

Для проведення аудиту ефективностi, як правило, створю�
ється аудиторська група. У разi необхiдностi до проведення ауди�
ту ефективностi можуть залучатися фахiвцi пiдприємств, уста�
нов та органiзацiй, оскiльки в окремих випадках тiльки їх квалi�
фiкацiя та компетентнiсть у специфiчних питаннях дозволяють
зробити вiдповiднi висновки та пiдготувати аудиторський звiт i
обґрунтованi пропозицiї.

Процес аудиту ефективностi складається з таких основних
етапiв: пiдготовка до аудиту; проведення аудиту; реалiзацiя ре�
зультатiв аудиту. Пiд час пiдготовки до аудиту попередньо ви�
вчаються питання, пов’язанi з дослiджуваною програмою (по�
переднiй аудит), здiйснюється збiр даних за кiлька рокiв про
дослiджувану бюджетну програму для збiльшення знань ауди�
тора про неї, визначаються результативнi показники бюджет�
ної програми, або критерiї оцiнки. Пiсля визначення проблеми
аудиту для пiдготовки програми аудиту збираються данi з рiз�
них джерел, що характеризують бюджетну програму. На пiдставi
аналiзу зiбраних даних визначаються гiпотези аудиту, якi мо�
жуть стосуватися кожної стадiї проходження бюджетних кош�
тiв: планування; розподiлу; використання; контролю. За резуль�
татами проведеної роботи розробляється програма аудиту в якiй
визначаються заходи, що необхiдно виконати пiд час проведен�
ня аудиту ефективностi, та детальна iнструкцiї з роботи.

Виконання бюджетної програми може бути оцiнено як:
— ефективне (рiвень показникiв виконання показникiв про�

дукту, ефективностi, якостi перевищував або дорiвнював рiвню
забезпеченого фiнансування);
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— недостатньо ефективне (рiвень виконання деяких показ�
никiв продукту, ефективностi, якостi був менший за забезпече�
ний рiвень фiнансування);

— неефективне (рiвень показникiв виконання показникiв
продукту, ефективностi, якостi був значно менший за забезпе�
чений рiвень фiнансування).

Проведення аудиту ефективностi складається з таких стадiй:
збiр даних, їх узагальнення та аналiз з метою пiдтвердження або
спростування висунутих гiпотез аудиту; пiдготовка висновкiв та
пропозицiй, реалiзацiя яких пiдвищила б рiвень виконання бю�
джетної програми; обговорення результатiв з учасниками ауди�
ту ефективностi. Дослiдження проводиться на рiвнi головного
розпорядника бюджетних коштiв, у розпорядникiв бюджетних
коштiв (вiдповiдальних виконавцiв), одержувачiв бюджетних
коштiв, користувачiв результатами бюджетної програми.

Результати аудиторського дослiдження вiдображаються в
аудиторському звiтi. Реалiзацiя результатiв аудиту передбачає
передачу проекту аудиторського звiту (iнформацiї про участь в
аудитi ефективностi) для обговорення розпоряднику бюджетних
коштiв (виконавцю) та його оприлюднення, направлення пев�
ним державним органам та органам мiсцевого самоврядування,
якi причетнi до виконання бюджетних програм, головному роз�
поряднику бюджетних коштiв, а також зацiкавленим науковцям,
закладам освiти, пiдприємствам, установам та органiзацiям тощо.

У Бюджетному кодексi України (ст. 26) зазначається, що
зовнiшнiй контроль та аудит фiнансової та господарської дiяль�
ностi бюджетних установ здiйснюється ГоловКРУ України —
вiдповiдно до його повноважень, визначених законом.

Порядок проведення органами державної контрольно�ревi�
зiйної служби державного фiнансового аудиту дiяльностi бю�
джетних установ (затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України № 1777 вiд 31.12.2004 iз наступними змiнами i допов�
неннями) визначає механiзм проведення органами ДКРС дер�
жавного фiнансового аудиту дiяльностi бюджетних установ.

Аудит фiнансової та господарської дiяльностi бюджетної
установи (фiнансово�господарський аудит) спрямований на за�
побiгання фiнансовим порушенням та забезпечення достовiр�
ностi фiнансової звiтностi.

Методичними рекомендацiями з проведення органами дер�
жавної контрольно�ревiзiйної служби аудиту фiнансової та гос�
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подарської дiяльностi бюджетних установ (затвердженi нака�
зом ГоловКРУ України № 451 вiд 19.12.2005), визначено етапи,
за якими проводиться фiнансово�господарський аудит та iн.

Основним завданням фiнансово�господарського аудиту є
сприяння бюджетнiй установi у забезпеченнi правильностi ве�
дення бухгалтерського облiку, законностi використання бюджет�
них коштiв, державного i комунального майна, складаннi досто�
вiрної фiнансової звiтностi та органiзацiї дiєвого внутрiшнього
фiнансового контролю.

Фiнансово�господарський аудит проводиться органами ДКРС
за планами, якi складаються та затверджуються у порядку, ви�
значеному законодавством, зокрема вiдповiдно до Порядку пла�
нування контрольно�ревiзiйної роботи органами державної конт�
рольно�ревiзiйної служби (затверджений постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України № 955 вiд 08.08.2001 (iз змiнами), Стандарту
державного фiнансового контролю за використанням бюджет�
них коштiв, державного i комунального майна — 2 (затвердже�
но наказом ГоловКРУ № 168 вiд 09.08.2002), Положення про
планування контрольно�ревiзiйної роботи органами державної
контрольно�ревiзiйної служби (затверджено наказом ГоловКРУ
№ 319 вiд 26.10.2005).

Пiд час проведення фiнансово�господарського аудиту дослi�
джуються первиннi документи щодо операцiй з коштами та май�
ном, iншими активами i пасивами, ведення бухгалтерського об�
лiку, складання i подання фiнансової звiтностi та органiзацiя
внутрiшнього фiнансового контролю.

Фiнансово�господарський аудит включає: проведення про�
тягом року монiторингу фiнансової звiтностi бюджетної уста�
нови, у тому числi з використанням баз даних Державного каз�
начейства; проведення у разi виявлення за результатами монi�
торингу фiнансової звiтностi бюджетної установи ризикових
операцiй перевiрки використання бюджетних коштiв, державно�
го i комунального майна, правильностi ведення бухгалтерського
облiку, складання достовiрної фiнансової звiтностi; дослiджен�
ня системи внутрiшнього фiнансового контролю, зокрема якос�
тi його органiзацiї; пiдготовку керiвництву бюджетної установи
пропозицiй щодо усунення виявлених недолiкiв i порушень за
результатами монiторингу її фiнансової звiтностi та/або пере�
вiрки; вiдстеження усунення керiвництвом бюджетної установи
недолiкiв i порушень, виявлених за результатами монiторингу
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її фiнансової звiтностi та/або перевiрки; надання висновку про
рiвень достовiрностi фiнансової звiтностi бюджетної установи,
ступiнь дотримання її посадовими особами законодавства з фi�
нансових питань та повноту врахування пропозицiй, внесених у
ходi фiнансово�господарського аудиту.

За бюджетною установою закрiплюється працiвник (працiв�
ники) вiдповiдного органу ДКРС, основним завданням якого є
спiвпраця з розпорядником бюджетних коштiв протягом бюджет�
ного року, що сприятиме попередженню фiнансових порушень.

Об’єктами фiнансово�господарського аудиту є управлiнськi
рiшення керiвництва бюджетної установи з питань її фiнансо�
во�господарської дiяльностi, плановi документи, господарськi
договори, фiнансово�господарськi операцiї, бухгалтерський об�
лiк, фiнансова i статистична звiтнiсть та внутрiшньогосподар�
ський фiнансовий контроль.

Фiнансово�господарський аудит проводиться протягом бю�
джетного перiоду в такiй послiдовностi:

1) ознайомлення iз сферою дiяльностi бюджетної установи
та системою бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi i вну�
трiшнього фiнансового контролю; аналiз нормативно�правових
актiв, методичних документiв, розрахункiв та обґрунтувань, ма�
терiалiв, пов’язаних з проведенням попереднiх контрольних за�
ходiв, публiкацiй у засобах масової iнформацiї, звернень грома�
дян, iнформацiї суб’єктiв господарювання та державних органiв
щодо використання бюджетною установою коштiв та майна, iн�
ших активiв i пасивiв;

2) виявлення можливих недолiкiв у фiнансово�господар�
ськiй дiяльностi бюджетної установи та здiйсненнi внутрiшньо�
го фiнансового контролю, оцiнка ризикiв та пiдготовка програ�
ми проведення фiнансово�господарського аудиту;

3) проведення монiторингу фiнансової звiтностi бюджетної
установи та у разi потреби перевiрка використання коштiв та
майна, iнших активiв i пасивiв, правильностi ведення бухгал�
терського облiку; аналiз мiсячної i квартальної фiнансової звiт�
ностi; оцiнка результатiв попереднього зовнiшнього i внутрiш�
нього фiнансового контролю; визначення повноти врахування
керiвництвом бюджетної установи пропозицiй, внесених у ходi
монiторингу її фiнансової звiтностi та/або перевiрки;

4) дослiдження рiчної фiнансової звiтностi бюджетної уста�
нови; оцiнка врахування пропозицiй, внесених керiвництву бю�
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джетної установи протягом звiтного року за результатами монi�
торингу й фiнансової звiтностi та/або перевiрки, складання про
екту аудиторського звiту з пiдготовкою висновкiв i пропозицiй;
обговорення проекту аудиторського звiту з керiвництвом бю�
джетної установи; пiдписання аудиторського звiту; надання ауди�
торського звiту керiвництву бюджетної установи;

5) iнформування у разi потреби iнших державних органiв
про рiвень достовiрностi фiнансової звiтностi бюджетної уста�
нови, ступiнь дотримання її посадовими особами законодавства
з фiнансових питань та стан її внутрiшнього фiнансового конт�
ролю.

Методичними рекомендацiями з проведення органами дер�
жавної контрольно�ревiзiйної служби аудиту фiнансової та гос�
подарської дiяльностi бюджетних установ передбачено три ета�
пи, за якими проводиться фiнансово�господарський аудит: пер�
ший етап — пiдготовка до проведення фiнансово�господарського
аудиту (здiйснюється детальне ознайомлення з особливостями
дiяльностi бюджетної установи, системи її бухгалтерського об�
лiку, фiнансової звiтностi i внутрiшнього фiнансового контро�
лю, оцiнюються ризики та готується програма проведення фi�
нансово�господарського аудиту); другий етап — проведення по�
точних аудиторських процедур (здiйснюється пiдтвердження
законностi проведених операцiй, достовiрностi їх вiдображення
в бухгалтерському облiку та перiодичнiй фiнансовiй звiтностi, а
у разi виявлення недолiкiв чи порушень — надаються керiвниц�
тву бюджетної установи рекомендацiї щодо їх усунення та здiйс�
нюється монiторинг стану їх врахування); третiй етап — дослi�
дження рiчної фiнансової звiтностi (готується висновок щодо
достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi, складається, узгоджу�
ється та пiдписується аудиторський звiт та реалiзуються резуль�
тати дослiдження). На кожному етапi проведення фiнансово�гос�
подарського аудиту визначаються ризики та здiйснюється їх оцiн�
ка, а також можуть надаватися керiвництву бюджетної установи
пропозицiї щодо усунення виявлених недолiкiв i порушень.

Проведення фiнансово�господарського аудиту передбачає
здiйснення монiторингу (полягає у безперервному вiдстежен�
нi операцiй на рахунках бюджетної установи, вiдкритих в орга�
нi Державного казначейства України, та показникiв її фiнансо�
вої звiтностi з метою виявлення ознак, якi можуть свiдчити про
можливiсть допущення фiнансових порушень), камеральної пе�
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ревiрки (здiйснюється без виходу в бюджетну установу з метою
виявлення та попереднього аналiзу вiдхилень мiж плановими та
фактичними показниками фiнансової звiтностi, неузгодженостi
мiж показниками, наведеними у рiзних формах звiтностi), обсте�
ження (здiйснюється безпосередньо в бюджетнiй установi i по�
лягає у дослiдженнi планових та бухгалтерських (первинних i
зведених) документiв, господарських договорiв, фiнансової та ста�
тистичної звiтностi, iнших документiв, пов’язаних з фiнансово�
господарською дiяльнiстю, бухгалтерським облiком та внутрiш�
ньогосподарським фiнансовим контролем.

Рiзновидом державного фiнансового аудиту є державний фi�
нансовий аудит дiяльностi суб’єктiв господарювання, що здiйс�
нюється вiдповiдно до Порядку проведення органами державної
контрольно�ревiзiйної служби державного фiнансового аудиту
дiяльностi суб’єктiв господарювання (затверджено постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України № 361 вiд 25.03.2006, iз наступни�
ми змiнами), який визначає механiзм проведення органами ДКРС
державного фiнансового аудиту, що полягає у перевiрцi та ана�
лiзi дiяльностi, фактичного стану справ щодо законного та ефек�
тивного використання державних чи комунальних коштiв i май�
на, iнших активiв держави, правильностi ведення бухгалтерсько�
го облiку i достовiрностi фiнансової звiтностi, функцiонування
системи внутрiшнього контролю суб’єктiв господарювання дер�
жавного сектору економiки, а також iнших суб’єктiв господарю�
вання, що отримують (отримували в перiод, який перевiряєть�
ся) кошти з бюджетiв усiх рiвнiв та державних фондiв або вико�
ристовують (використовували у перiод, який перевiряється)
державне чи комунальне майно (далi — аудит). Дiя Порядку не
поширюється на бюджетнi установи.

Об’єктом аудиту є рiвень управлiння фiнансово�господар�
ською дiяльнiстю суб’єкта господарювання, яке полягає у забез�
печеннi: дотримання вимог законодавства, актiв i рiшень орга�
нiв управлiння та суб’єкта господарювання; достовiрностi даних
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; збереження ак�
тивiв; досягнення визначених цiлей i завдань або набуття кра�
щого досвiду дiяльностi iнших суб’єктiв господарювання з ви�
конання показникiв економiчностi, продуктивностi i результа�
тивностi. У Порядку визначено чотири етапи проведення аудиту.
Перший етап — планування аудиту передбачає збiр iнформацiї
(про правове забезпечення фiнансово�господарської дiяльнос�
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тi суб’єкта господарювання, систему управлiння та досягнення
суб’єктом господарювання визначених цiлей i завдань або на�
буття кращого досвiду дiяльностi iнших суб’єктiв господарю�
вання) та вивчення й аналiз певних документiв; складання пла�
ну аудиту. На другому етапi готується програма проведення, з
якою ознайомлюється керiвник суб’єкта господарювання. Пiд час
третього етапу — перевiрка ризикових операцiй фiнансово�гос�
подарської дiяльностi суб’єкта господарювання — пiдтверджу�
ється або спростовується iнформацiя стосовно недолiкiв i проб�
лем в управлiннi такою дiяльнiстю. Четвертий етап — звiтування
про результати аудиту передбачає пiдготовку висновкiв та скла�
дання звiту.

Важливе значення має державний фiнансовий аудит вико�
нання мiсцевих бюджетiв, що проводиться з метою перевiрки та
аналiзу фактичного виконання мiсцевого бюджету, ефективностi
використання комунальних коштiв, майна та iнших активiв, до�
стовiрностi фiнансової звiтностi, функцiонування системи внут�
рiшнього контролю. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
(№ 698 вiд 12.05.2007) затверджено Порядок проведення орга�
нами державної контрольно�ревiзiйної служби державного фi�
нансового аудиту виконання мiсцевих бюджетiв. Основними зав�
даннями такого аудиту є: надання оцiнки формування i рiвня ви�
конання мiсцевого бюджету; встановлення причин, що негативно
впливають на виконання мiсцевого бюджету; визначення шля�
хiв удосконалення управлiння комунальними коштами, майном
та iншими активами, зокрема щодо можливостi збiльшення до�
ходiв, мiсцевого бюджету (Методичнi рекомендацiї з органiзацiї
та проведення державного фiнансового аудиту виконання мiс�
цевих бюджетiв (затвердженi наказом ГоловКРУ України № 50
вiд 13.03.2007).

Аудит виконання бюджету, як правило, розпочинається од�
ночасно з ревiзiєю поточного рахунку, обраного для дослiджен�
ня мiсцевого бюджету.

Здiйснюючи аудит виконання бюджету, аудитори вибирають
та застосовують прийоми i процедури, якi вiдповiдають конкрет�
ним обставинам, зокрема: аналiзують нормативно�правовi акти,
плановi розрахунки та обґрунтування, методичнi документи, ви�
дання i публiкацiї стосовно дослiджуваного бюджету; аналiзу�
ють результати ранiше здiйснених контрольних заходiв, в тому
числi державного фiнансового аудиту виконання програм, що фi�
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нансуються з дослiджуваного бюджету; аналiзують показники
статистичної, фiнансової та оперативної звiтностi; здiйснюють
iнтерв’ювання, анкетування (процес опитування учасникiв бю�
джетного процесу та громадян з метою встановлення проблем�
них питань, результати якого фiксуються письмово) тощо.

Процес аудиту виконання бюджету складається з таких ос�
новних етапiв: попереднiй аудит (включає в себе збiр iнформа�
цiї, що характеризує дослiджуваний бюджет, оцiнку виконання
бюджету, визначення ризикiв у формуваннi та виконаннi бю�
джету, забезпеченнi ефективного використання коштiв бюджету
та завершується складанням програми аудиту, в якiй визнача�
ються заходи, що необхiдно виконати пiд час проведення ауди�
ту виконання бюджету, та дається детальна iнструкцiя з робо�
ти); проведення аудиту (складається з таких стадiй: збiр даних,
їх узагальнення та аналiз з метою доказу визначених гiпотез або
дослiдження орiєнтовних питань програми аудиту; пiдготовка
висновкiв та пропозицiй, реалiзацiя яких пiдвищила б рiвень
ефективностi використання державних ресурсiв; пiдготовка ауди�
торського звiту та обговорення результатiв аудиту); реалiзацiя
результатiв аудиту (передбачає передачу звiту для обговорення
керiвнику мiсцевого органу виконавчої влади та/або органу мiс�
цевого самоврядування, а також керiвнику фiнансового органу
вiдповiдного органу влади, а у разi необхiдностi винесення його
на розгляд колегiї мiсцевої державної адмiнiстрацiї та/або сесiї
вiдповiдної ради, а у випадку проведення аудиту виконання бю�
джету областi — i Мiнфiну).

Враховуючи те, що ДКРС здiйснює iнспектування, у Закон
України «Про державну контрольно�ревiзiйну службу в Украї�
нi» (вiд 26.01.1993 iз наступними змiнами), що визначає її пра�
вовий статус, внесено змiни i доповнення щодо сутностi iнспек�
тування, яке визначено як рiзновид державного фiнансового
контролю, що здiйснюється у формi ревiзiї та полягає у докумен�
тальнiй i фактичнiй перевiрцi певного комплексу або окремих
питань фiнансово�господарської дiяльностi пiдконтрольної уста�
нови, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактiв по�
рушення законодавства, встановлення винних у їх допущеннi
посадових i матерiально вiдповiдальних осiб. Процедуру прове�
дення iнспектування органами ДКРС в мiнiстерствах та iнших
органах виконавчої влади, державних фондах, бюджетних уста�
новах i у суб’єктiв господарювання державного сектору еконо�
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мiки, а також на пiдприємствах i в органiзацiях, якi отримують
(отримували в перiод, який перевiряється) кошти з бюджетiв
усiх рiвнiв та державних фондiв або використовують (викорис�
товували у перiод, який перевiряється) державне чи комуналь�
не майно, а на пiдставi рiшення суду — в iнших суб’єктiв госпо�
дарювання визначає Порядок проведення iнспектування держав�
ною контрольно�ревiзiйною службою (затверджений постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України № 550 вiд 20.04.2006).

Як пiдконтрольнi суб’єкти виступають пiдконтрольнi уста�
нови, iншi суб’єкти господарювання, включаючи їх структурнi
та вiдокремленi пiдроздiли, якi не є юридичними особами, щодо
якого орган служби має повноваження та пiдстави для прове�
дення ревiзiї вiдповiдно до законодавства.

Органи ДКРС проводять плановi виїзнi ревiзiї (ревiзiя у пiд�
контрольних установах, яка передбачена у планi контрольно�
ревiзiйної роботи органу служби i проводиться за мiсцезнахо�
дженням такої пiдконтрольної установи чи за мiсцем розта�
шування об’єкта права власностi, стосовно якого проводиться
ревiзiя, не частiше нiж один раз на календарний рiк) та позапла�
новi виїзнi ревiзiї (ревiзiя, яка не передбачена в планах контроль�
но�ревiзiйної роботи органу служби i проводиться за наявностi
обставин, визначених Законом України «Про державну контроль�
но�ревiзiйну службу в Українi»).

Строк проведення ревiзiї в межах визначеної Законом три�
валостi продовжується за рiшенням керiвника органу служби,
а понад визначену Законом тривалiсть — за рiшенням суду на
строк, що не перевищує 15 робочих днiв для планової виїзної
ревiзiї та 5 — для позапланової виїзної ревiзiї.

У разi вiдсутностi бухгалтерського облiку на пiдконтроль�
ному суб’єктi, недопущення посадових осiб служби до проведен�
ня ревiзiї та ненадання необхiдних для перевiрки документiв,
наявностi iнших об’єктивних i не залежних вiд органу служби
обставин, що унеможливлюють або перешкоджають проведен�
ню ревiзiї, посадовою особою служби складається акт iз зазна�
ченням таких фактiв, який пiдписується та вручається пiдконт�
рольному суб’єкту у тому ж порядку, що i акт ревiзiї. За таких
обставин ревiзiя не вважається проведеною i орган служби має
право вдруге органiзувати та провести ревiзiю пiдконтрольного
суб’єкта, зокрема в плановому порядку, протягом того ж кален�
дарного року.
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Ревiзiя проводиться шляхом: документальної перевiрки (пе�
редбачає контроль за установчими, фiнансовими, бухгалтерськи�
ми (первинними i зведеними) документами, статистичною та фi�
нансовою звiтнiстю, господарськими договорами, розпорядчими
та iншими документами пiдконтрольного суб’єкта, пов’язаними
з плануванням i провадженням фiнансово�господарської дiяль�
ностi, веденням бухгалтерського облiку, складенням фiнансової
звiтностi (далi — документи пiдконтрольного суб’єкта)); фактич�
ної перевiрки (передбачає контроль за наявнiстю грошових сум,
цiнних паперiв, бланкiв суворої звiтностi, оборотних i необорот�
них активiв, iнших матерiальних i нематерiальних цiнностей шля�
хом проведення iнвентаризацiї, обстеження та контрольного об�
мiру виконаних робiт, правильнiстю застосування норм витрат
сировини i матерiалiв, виходу готової продукцiї i природних втрат
шляхом органiзацiї контрольних запускiв у виробництво, конт�
рольних аналiзiв готової продукцiї та iнших аналогiчних дiй за
участю вiдповiдних спецiалiстiв).

Закон України «Про державну контрольно�ревiзiйну служ�
бу в Українi» (вiд 26.01.1993 iз наступними змiнами) до прав
ДКРС вiдносить проведення у суб’єктiв господарювання, якi
мали правовi вiдносини з пiдконтрольною установою, зустрiчнi
звiрки. Метою проведення таких звiрок є документальне пiд�
твердження виду, обсягу i якостi операцiй та розрахункiв, що
здiйснювалися мiж пiдконтрольною установою її структурними
пiдроздiлами та iншими суб’єктами господарювання, для з’ясу�
вання їх реальностi i повноти вiдображення в облiку пiдконт�
рольної установи. Вони не є контрольними заходами i проводять�
ся у разi виникнення потреби, на пiдставi направлення виписа�
ного керiвником органу (пiдроздiлу) ДКРС. Про проведення
зустрiчної звiрки пiдконтрольний суб’єкт не повiдомляється.

Для проведення зустрiчної звiрки посадовiй особi служби
видається направлення встановленого ГоловКРУ зразка за пiд�
писом керiвника, скрiпленим печаткою вiдповiдного органу служ�
би. Зустрiчна звiрка проводиться шляхом документального i фак�
тичного дослiдження виду, обсягу операцiй, проведених мiж
суб’єктом господарювання та пiдконтрольним суб’єктом. За ре�
зультатами такої звiрки складається у двох примiрниках довiд�
ка, один примiрник якої видається суб’єкту господарювання, що
мав правовi вiдносини з пiдконтрольним суб’єктом, а другий
примiрник довiдки долучається до матерiалiв ревiзiї. У разi не�
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допущення посадової особи служби до проведення зустрiчної
звiрки складається за пiдписом посадових осiб служби акт, у
якому фiксується такий факт, i невiдкладно письмово iнформу�
ються правоохороннi органи для вжиття заходiв, передбачених
законодавством. Стосовно осiб пiдконтрольної установи, якi чи�
нять перешкоди у проведеннi зустрiчної звiрки, вживають захо�
дiв для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

Чинним законодавством допускається зупинення ревiзiї. Так,
у Порядку проведення iнспектування державною контрольно�
ревiзiйною службою зазначається, що планова виїзна ревiзiя мо�
же бути зупинена у разi необхiдностi проведення значної кiль�
костi зустрiчних звiрок, без завершення яких неможливе якiсне
проведення ревiзiї в межах встановленої Законом тривалостi, а
також за обґрунтованим зверненням пiдконтрольного суб’єкта i
погодженням з керiвником пiдроздiлу служби. При цьому ревi�
зiя повинна бути закiнчена протягом 60 робочих днiв. Рiшення
про зупинення та поновлення планової виїзної ревiзiї приймає
керiвник органу служби за письмовим поданням посадової осо�
би служби, що проводить ревiзiю. У разi зупинення ревiзiї на
строк понад 3 робочих днi орган служби надсилає пiдконтроль�
ному суб’єкту та органу, який iнiцiював проведення ревiзiї,
письмове повiдомлення про дату зупинення ревiзiї. Поновлен�
ня проведення ревiзiї можливе одразу пiсля повiдомлення про
це пiдконтрольного суб’єкта. Строк, на який зупинено ревiзiю,
не включається до тривалостi її проведення. В усiх випадках зупи�
нення ревiзiї на строк понад 3 робочих днi складається акт iз за�
значенням фактiв, виявлених на момент зупинення ревiзiї, який
долучається до матерiалiв ревiзiї.

Результати ревiзiї оформляються актом. Реалiзацiя результа�
тiв ревiзiї здiйснюється шляхом: надання рекомендацiй керiвни�
кам пiдконтрольного суб’єкта невiдкладно вжити заходiв для їх
усунення та запобiгання у подальшому; iнформування органiв
управлiння пiдконтрольного суб’єкта та за необхiдностi вiдповiд�
них органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування.

У Положеннi про Головне контрольно�ревiзiйне управлiння
України (п. 6) вказується, що «ГоловКРУ вiдповiдно до покла�
дених на нього завдань…здiйснює контроль за використанням i
своєчасним поверненням кредитiв отриманих пiд гарантiю Ка�
бiнету Мiнiстрiв України». У Бюджетному кодексi України уточ�
нюється дана норма, зокрема зазначається, що такий контроль
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здiйснюється саме за цiльовим використанням i своєчасним по�
верненням кредитiв, що передбачає перевiрку обґрунтованостi
надання гарантiй для одержання кредитiв, цiльового, ефектив�
ного їх використання та своєчасностi повернення.

Положенням про супроводження кредитних проектiв, фi�
нансування яких здiйснюється за рахунок iноземних кредитiв,
залучених державою або пiд державнi гарантiї (затверджене по�
становою Кабiнету Мiнiстрiв України № 23 вiд 06.01.1999) ви�
значено складовi процедури супроводження кредитних проек�
тiв, до яких вiднесено: контроль за цiльовим використанням
iноземного кредиту; контроль за фiнансовим становищем пози�
чальника iноземного кредиту; контроль за ефективнiстю вико�
ристання iноземного кредиту.

Органи ДКРС пiд час здiйснення контролю за цiльовим ви�
користанням iноземного кредиту перевiряють вiдповiднi доку�
менти, iз яких робиться висновок щодо використання кредит�
них коштiв за цiльовим призначенням, тобто на цiлi, для досяг�
нення яких вони були наданi, наводяться факти, що свiдчать
про нецiльове їх використання.

Контроль за поверненням кредитiв передбачає проведення
перевiрки своєчасностi повернення iноземних кредитiв вiдпо�
вiдно до умов договору i графiкiв виплат; повноту облiку сум
заборгованостi за кредитами i сплаченими процентами за корис�
тування кредитом на вiдповiдних рахунках бухгалтерського об�
лiку. Одночасно встановлюється наявнiсть платiжних доручень
пiдприємства на перерахування в бюджет при заборгованостi за
кредитами.

Органи ДКРС виконують також i iншi функцiї, якi забезпе�
чують здiйснення контрольно�ревiзiйної. До таких функцiй мо�
жна вiднести органiзацiйну, нормотворчу, аналiтичну, коорди�
нацiйну, iнформацiйну, правозастосовну.

Органiзацiйна функцiя ГоловКРУ України полягає напри�
клад в тому, що воно встановлює строки подання ГоловКРУ,
його територiальним органам звiтностi про результати конт�
рольно�ревiзiйної роботи у мiнiстерствах та iнших центральних
органах виконавчої влади.

Для належного здiйснення фiнансового контролю, реалiзацiї
контрольно�ревiзiйної функцiї необхiдно розробляти методо�
логiю контрольно�ревiзiйної роботи, тобто розробляти iнструк�
тивнi та iншi нормативнi акти про проведення аудиту, ревiзiй та
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перевiрок — це є одним iз елементiв нормотворчої функцiї, яку
виконують органи державної контрольно�ревiзiйної служби.

ГоловКРУ України i контрольно�ревiзiйнi управлiння в Авто�
номнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi
розробляють нормативно�правовi акти та методичнi документи
з питань своєї дiяльностi та пропозицiї щодо удосконалення дер�
жавного фiнансового контролю.

А ГоловКРУ України вiдповiдно до законодавства бере участь
у розробленнi програм економiчного i соцiального розвитку Украї�
ни, проектiв законiв про Державний бюджет України, пропозицiй
щодо вдосконалення фiнансової системи, пiдготовцi та виконан�
нi державних цiльових програм, Програми дiяльностi Кабiнету
Мiнiстрiв України; розробляє проекти законiв, актiв Президен�
та України та Кабiнету Мiнiстрiв України, якi погоджуються та
вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України мiнiстром фi�
нансiв.

Отже, виконання нормотворчої функцiї спрямоване на вдо�
сконалення проведення фiнансового контролю, а також на вдо�
сконалення дiяльностi органiв ДКРС.

Однiєю з функцiй ГоловКРУ України i контрольно�ревiзiй�
ного управлiння в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiс�
тах Києвi i Севастополi є аналiтична. Вони узагальнюють до�
свiд проведення державного фiнансового контролю, розробля�
ють пропозицiї щодо його вдосконалення та поширюють його
серед контрольно�ревiзiйних служб.

З аналiтичною функцiєю тiсно пов’язана iнформацiйна. Так,
узагальнюючи результати проведеного фiнансового контролю,
ГоловКРУ України подає щомiсяця Верховнiй Радi України та
Мiнфiну звiти про результати здiйснення державного фiнансо�
вого контролю; iнформує Кабiнет Мiнiстрiв України про факти
порушень фiнансової дисциплiни, виявленi пiд час здiйснення
державного фiнансового контролю.

Важливою є координацiйна функцiя, що здiйснює ГоловКРУ
України, яке координує та надає методичну допомогу в про�
веденнi контрольно�ревiзiйної роботи у мiнiстерствах, iнших
центральних органах виконавчої влади, їх територiальних орга�
нах, а також здiйснює контроль за станом цiєї роботи; погоджує
плани роботи контрольно�ревiзiйних пiдроздiлiв мiнiстерств, iн�
ших центральних органiв виконавчої влади, їх територiальних
органiв.
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Виходячи iз рiзноманiтностi завдань та функцiй законодавець
надає ГоловКРУ України, контрольно�ревiзiйним управлiнням
в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Сева�
стополi, контрольно�ревiзiйним пiдроздiлам (вiддiлам, групам)
у районах, мiстах i районах у мiстах право: 1) перевiряти у пiд�
контрольних установах грошовi та бухгалтерськi документи, звiти,
кошториси й iншi документи, що пiдтверджують надходження i
витрачання коштiв та матерiальних цiнностей, проводити пере�
вiрки фактичної наявностi цiнностей (грошових сум, цiнних папе�
рiв, сировини, матерiалiв, готової продукцiї, устаткування тощо);
2) безперешкодного доступу при проведеннi ревiзiй на склади, у
сховища, виробничi та iншi примiщення, що належать пiдконт�
рольним установам, для їх обстеження i з’ясування питань, пов’я�
заних з ревiзiєю; призупиняти бюджетнi асигнування, зупиняти
операцiї з бюджетними коштами у випадках, передбачених зако�
ном; 3) залучати на договiрних засадах квалiфiкованих фахiвцiв
вiдповiдних мiнiстерств, державних комiтетiв, iнших органiв дер�
жавної виконавчої влади, державних фондiв, пiдприємств, уста�
нов, органiзацiй для проведення контрольних обмiрiв будiвель�
них, монтажних, ремонтних та iнших робiт, контрольних запускiв
сировини i матерiалiв у виробництво, контрольних аналiзiв си�
ровини, матерiалiв i готової продукцiї, iнших перевiрок з оплатою
за рахунок спецiально передбачених на цю мету коштiв; 4) вима�
гати вiд керiвникiв пiдконтрольних установ, що ревiзуються, про�
ведення iнвентаризацiй основних фондiв, товарно�матерiальних
цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв, у разi вiдмови у про�
веденнi таких iнвентаризацiй — звернутися до суду щодо спо�
нукання до проведення таких iнвентаризацiй, а до ухвалення
вiдповiдного рiшення судом — у присутностi понятих та пред�
ставникiв зазначених пiдприємств, установ i органiзацiй, щодо
яких проводиться ревiзiя, опечатувати каси, касовi примiщення,
склади та архiви на термiн не бiльше 24 годин з моменту такого
опечатування, зазначеного в протоколi; при проведеннi ревiзiй
вилучати у пiдприємств, установ i органiзацiй копiї фiнансово�
господарських та бухгалтерських документiв, якi свiдчать про
зловживання, а на пiдставi рiшення суду — вилучати до закiн�
чення ревiзiї оригiнали первинних фiнансово�господарських та
бухгалтерських документiв iз складенням опису, який скрiплю�
ється пiдписами представника органу ДКРС та керiвника вiд�
повiдного пiдприємства, вiдповiдної установи, органiзацiї, та за�
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лишенням копiй таких документiв таким пiдприємствам, устано�
вам, органiзацiям; 5) одержувати вiд Нацiонального банку Украї�
ни та його установ, банкiв та iнших кредитних установ необхiд�
нi вiдомостi, копiї документiв, довiдки про банкiвськi операцiї
та залишки коштiв на рахунках об’єктiв, що ревiзуються, а вiд
iнших пiдприємств i органiзацiй, в тому числi недержавних форм
власностi — довiдки i копiї документiв про операцiї та розрахун�
ки з пiдприємствами, установами, органiзацiями, що ревiзуються;
6) одержувати вiд службових i матерiально вiдповiдальних осiб
пiдконтрольних суб’єктiв письмовi пояснення з питань, якi вини�
кають у ходi ревiзiй; 7) пред’являти керiвникам та iншим служ�
бовим особам пiдконтрольних установ, що ревiзуються, вимоги
щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збе�
реження i використання державної власностi та фiнансiв, вилуча�
ти в судовому порядку до бюджету виявленi ревiзiями прихованi
i заниженi валютнi та iншi платежi, ставити перед вiдповiдними
органами питання про припинення бюджетного фiнансування
i кредитування, якщо отриманi пiдприємствами, установами та
органiзацiями кошти i позички використовуються з порушенням
чинного законодавства; 8) у судовому порядку стягувати у до�
хiд держави кошти, одержанi пiдконтрольними установами, за
незаконними угодами, без встановлених законом пiдстав та з по�
рушенням чинного законодавства; 9) накладати у випадках, пе�
редбачених законодавчими актами, на керiвникiв та iнших служ�
бових осiб пiдконтрольних установ, адмiнiстративнi стягнення;
10) звертатися до суду в iнтересах держави, якщо пiдконтроль�
ною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення
виявлених ревiзiєю порушень законодавства з питань збережен�
ня i використання активiв; 11) входити з поданням до Мiнiстер�
ства юстицiї України про припинення державного фiнансування
статутної дiяльностi полiтичної партiї, якщо в ходi проведення
ревiзiї фiнансової дiяльностi такої полiтичної партiї буде виявле�
но факти, якi свiдчать про те, що кошти, видiленi з Державного
бюджету України на фiнансування її статутної дiяльностi, були
використанi на фiнансування участi цiєї полiтичної партiї у ви�
борах до органiв державної влади чи мiсцевого самоврядування
або на цiлi, не пов’язанi iз здiйсненням статутної дiяльностi; тощо.

Iз аналiзу наданих прав органам ДКРС, можна зробити вис�
новок, що вони виконують правозастосовну функцiю, бо мають
значне коло юрисдикцiйних повноважень.
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Питання
для самоконтролю

1. У чому полягають контрольнi повноваження Мiнiстерства фi�
нансiв України?

2. На яких стадiях бюджетного процесу i як Мiнiстерство фiнан�
сiв України реалiзує контрольнi повноваження?

3. Чи виконує Мiнiстерство фiнансiв України аналiтичну функ�
цiю?

4. Що таке фiнансово�господарський аудит?
5. Що розумiється пiд нормотворчою функцiєю Мiнiстерства фi�

нансiв України?
6. У чому полягає експертна функцiя Мiнiстерства фiнансiв України?
7. Якi функцiї виконує Державне казначейство України?
8. Як Державне казначейство України здiйснює облiк зобов’язань

розпорядникiв бюджетних коштiв?
9. Яка необхiднiсть ведення Державним казначейством України

бухгалтерського облiку всiх надходжень бюджетiв у процесi ви�
конання бюджету за доходами?

10. Назвiть особливостi казначейського обслуговування мiсцевого
бюджету.

11. Визначте завдання державної контрольно�ревiзiйної служби Украї�
ни вiдповiдно до чинного законодавства.

12. Яка необхiднiсть здiйснення державною контрольно�ревiзiйною
службою аудиту виконання бюджетних програм?

13. Чим вiдрiзняється аудит ефективностi вiд фiнансово�господар�
ського аудиту?

14. Якими нормативно�правовими актами врегульовано порядок
та особливостi проведення державною контрольно�ревiзiйною
службою аудиту?

Тести
1. Мiнiстерство фiнансiв виконує наступнi функцiї:

а) контрольну, органiзацiйну, аналiтичну, нормотворчу, коорди�
нацiйну, експертну, iнформацiйну, правозастосовну та функ�
цiю прогнозування;

б) контрольну, органiзацiйну, координацiйну, експертну, iнфор�
мацiйну та функцiю прогнозування;

в) контрольну, аналiтичну, нормотворчу, координацiйну, експерт�
ну, iнформацiйну, правозастосовну.

2. Основнi органiзацiйно�методичнi засади бюджетного плануван�
ня, загальний рiвень доходiв i видаткiв бюджету, обсяг його фi�
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нансування для пiдготовки пропозицiй до проекту Державного
бюджету України визначає:
а) Мiнiстерство фiнансiв України;
б) Державне казначейство України;
в) Кабiнет Мiнiстрiв України;
г) державна контрольно�ревiзiйна служба України.

3. Контроль за проведенням таємних видаткiв здiйснює:
а) лише Рахункова палата;
б) Мiнiстерство фiнансiв України разом з Рахунковою палатою;
в) лише Мiнiстерство фiнансiв України.

4. Прогнозування доходiв бюджету, показникiв зведеного бюджету
України здiйснює:
а) Мiнiстерство фiнансiв України;
б) державна податкова служба;
в) Кабiнет Мiнiстрiв України;
г) Державне казначейство України.

5. Проекти планiв�графiкiв проведення планових виїзних перевi�
рок погоджується з:
а) Державною податковою адмiнiстрацiєю України;
б) Мiнiстерством фiнансiв України;
в) Державною контрольно�ревiзiйною службою;
г) Кабiнетом Мiнiстрiв України.

6. Про проведення планової виїзної перевiрки суб’єкт пiдприєм�
ницької дiяльностi повiдомляється за … днiв.
а) 3;
б) 5;
в) 7;
г) 10.

7. Чи мають доказову силу висновки ревiзора, в яких вiн вислов�
лює свої думки i здiйснює оцiнку фактiв, що ним перевiренi:
а) нi, не мають;
б) так, мають;
в) так, мають у передбачених законом випадках;
г) так, мають, якщо його висновки погодженi з керiвником пiд�

приємства.

8. Кошториси, а також штатнi розписи мiнiстерств, iнших централь�
них органiв виконавчої влади, обласних, Київської та Севасто�
польської мiських держадмiнiстрацiй погоджуються з:
а) мiсцевими фiнансовими органами;
б) Мiнiстерством фiнансiв України;
в) Кабiнетом Мiнiстрiв України.
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9. Мiнiстерство фiнансiв України у разi виявлення бюджетного
правопорушення в межах своєї компетенцiї може:
а) застосувати адмiнiстративне стягнення до осiб, винних у бю�

джетних правопорушеннях вiдповiдно до закону, зупиняти
операцiї з бюджетними коштами;

б) лише застосувати адмiнiстративне стягнення до осiб, винних
у бюджетних правопорушеннях;

в) лише зупиняти операцiї з бюджетними коштами.

10. Принцип єдиного рахунка Державного бюджету реалiзує:
а) Державне казначейство України;
б) Мiнiстерство фiнансiв України;
в) державна контрольно�ревiзiйна служба України.

11. Повноваження державної контрольно�ревiзiйної служби поши�
рюються на такi пiдконтрольнi суб’єкти:
а) мiнiстерства та iншi органи виконавчої влади;
б) державнi фонди, бюджетнi установи i суб’єкти господарюван�

ня державного сектору економiки, а також пiдприємства i ор�
ганiзацiї;

в) мiнiстерства та iншi органи виконавчої влади, державнi фон�
ди, бюджетнi установи i суб’єкти господарювання державного
сектору економiки, а також пiдприємства i органiзацiї.

12. Державний фiнансовий аудит, що здiйснює ДКРС полягає в :
а) перевiрцi та аналiзi фактичного стану справ щодо законного та

ефективного використання державних чи комунальних кош�
тiв i майна;

б) перевiрцi та аналiзi фактичного стану справ щодо ефективного
використання державних коштiв i майна, iнших активiв дер�
жави, правильностi ведення бухгалтерського облiку i достовiр�
ностi фiнансової звiтностi;

в) перевiрцi та аналiзi фактичного стану справ щодо законного
та ефективного використання державних чи комунальних кош�
тiв i майна, iнших активiв держави, правильностi ведення бух�
галтерського облiку i достовiрностi фiнансової звiтностi, функ�
цiонування системи внутрiшнього контролю.

13. Процес аудиту ефективностi складається з таких основних ета�
пiв:
а) пiдготовка до аудиту, проведення аудиту, реалiзацiя результа�

тiв аудиту;
б) пiдготовка до аудиту, проведення аудиту, реалiзацiя результа�

тiв аудиту, здiйснення контролю за реалiзацiєю аудиторських
висновкiв.
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Завдання 1
Пiсля прибуття на пiдприємство працiвник державної контрольно�
ревiзiйної служби пред’явив посвiдчення на перевiрку. Керiвник пiд�
приємства поставив перед ним вимогу про те, щоб вiн зробив вiд�
повiдний запис в журналi вiдвiдання пiдприємства працiвниками
контролюючих органiв.

Працiвник ДКРС пояснив, що посвiдчення на перевiрку достат�
ньо для проведення перевiрки i вiдмовився робити запис в журналi.

Якi документи необхiдно пред’явити керiвнику пiдприємства,
що перевiряється?

Який iснує порядок ведення журналiв вiдвiдання пiдприємств
представниками контролюючих органiв?

Завдання 2
При ревiзiї державного пiдприємства було проведено iнвентаризацiю
матерiальних цiнностей i виявлено недостачу на 130 тис. грн. Керiв�
ник пiдприємства пояснював, що нестачi немає, тому що матерiали
вiдвантажено, але не отримано пiдтверджувальних документiв. Для
з’ясування обставин необхiдно було отримати вiдповiднi документи
вiд ТОВ «Будівельник», з яким державне пiдприємство перебувало у
договiрних вiдносинах i вiдвантажувало йому матерiали для продажу.

Отримавши рiшення, керiвник ТОВ «Будівельник» вiдмовився
надати документи, пояснюючи це тим, що органи державної конт�
рольно�ревiзiйної служби здiйснюють ревiзiї i перевiрки лише дер�
жавних пiдприємств, тому ТОВ не зобов’язане надавати документи
на їх вимогу.

Як вирiшити ситуацiю?
Чи мають право службовi особи органiв ДКРС одержувати до�

кументи про проведення операцiй вiд пiдприємств, що вступають у
вiдносини з пiдприємством, що перевiряється.

Завдання 3
Контрольно�ревiзiйне управлiння, приступаючи до перевiрки ви�
користання навчальним закладом бюджетних коштiв, звернулося
до ректора з проханням надати для контролю всi фiнансовi та бух�
галтерськi документи, а також документи, що свiдчать про укладе�
нi ним договори.

Ректор вiдмовив у наданнi документiв, що свiдчать про укладенi
договори навчальним закладом, посилаючись на те, що КРУ є орга�
ном фiнансового контролю, а тому повинно працювати лише з фi�
нансовими документами.

Чи правомiрнi дiї ректора?
Обґрунтуйте свою вiдповiдь на пiдставi нормативно�правових актiв.
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Роздiл 8
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÈÕ ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÜ
IÍØÈÕ ÑÓÁ’ªÊÒIÂ

8.1. Ïîäàòêîâi òà ìèòíi îðãàíè
ÿê ñïåöiàëüíi ñóá’ºêòè ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
До органiв безпосереднього управлiння державними фi�

нансами України належать органи державної податкової служби.
Четвертого грудня 1990 р. було прийнято Закон УРСР «Про
державну податкову службу в Українськiй РСР» i фактично у
цьому роцi при Радi Мiнiстрiв Української РСР була створена
державна податкова служба, основним завданням якої було за�
безпечення додержання законодавства про податки, облiк усiх
платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв, а також здiйс�
нення контролю i забезпечення правильностi обчислення та спла�
ти вiдповiдних платежiв.

Згiдно з Указом Президента України вiд 22 серпня 1996 р.
«Про утворення Державної податкової адмiнiстрацiї України та
мiсцевих державних податкових адмiнiстрацiй», на базi Держа�
вної податкової iнспекцiї України утворено Державну податко�
ву адмiнiстрацiю України як центральний орган виконавчої вла�
ди, що забезпечує регулярне надходження коштiв у державнi
фонди фiнансових ресурсiв.

Вiдповiдно до чинного законодавства до системи органiв дер�
жавної податкової служби належать: Державна податкова адмi�
нiстрацiя України (далi — ДПА України), державнi податковi
адмiнiстрацiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах
Києвi та Севастополi (далi — ДПА АРК, областях, мiстах Києвi
та Севастополi), державнi податковi iнспекцiї в районах, мiстах
(крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах (далi — ДПI).

У складi органiв державної податкової служби (далi — ДПС)
знаходяться вiдповiднi спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з по�
датковими правопорушеннями (далi — податкова мiлiцiя). ДПА
України залежно вiд кiлькостi платникiв податкiв та iнших мiс�
цевих умов може утворювати мiжрайоннi (на два i бiльше райо�



нiв), об’єднанi (на мiсто i район) державнi податковi iнспекцiї
та у їх складi вiдповiднi пiдроздiли податкової мiлiцiї.

До даного Закону постiйно вносилися змiни i доповнення,
якi в основному стосуються прав органiв ДПС. А тi положення,
якi визначали їх завдання та функцiї, фактично не змiнювалися.

Пiд час проведення адмiнiстративної реформи на пiдставi
Указу Президента України № 1572/99 вiд 15.12.1999 «Про си�
стему центральних органiв виконавчої влади», в якому вказува�
лося, що центральнi органи виконавчої влади дiють на пiдставi
положень, якi затверджує Президент України, було прийнято i
затверджене Указом Президента України вiд 13.07.2000 Поло�
ження про Державну податкову адмiнiстрацiю України. Даним
положенням розширено коло завдань ДПА України, дещо змi�
нено i доповнено функцiї, якi вона виконує.

У 2007 р. Кабiнетом Мiнiстрiв України затверджено нове
Положення про Державну податкову адмiнiстрацiю України
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України № 778 вiд 26.05.2007).

Завданнями органiв ДПС є: здiйснення контролю за додер�
жанням податкового законодавства, правильнiстю обчислення,
повнотою i своєчаснiстю сплати до бюджетiв, державних цiльо�
вих фондiв податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), а також
неподаткових доходiв, установлених законодавством (далi — по�
датки, iншi платежi); внесення у встановленому порядку пропо�
зицiй щодо вдосконалення податкового законодавства; прий�
няття у випадках, передбачених законом, нормативно�правових
актiв i методичних рекомендацiй з питань оподаткування; фор�
мування та ведення Державного реєстру фiзичних осiб — плат�
никiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв та Єдиного банку
даних про платникiв податкiв — юридичних осiб; роз’яснення за�
конодавства з питань оподаткування серед платникiв податкiв;
запобiгання злочинам та iншим правопорушенням, вiднесеним
законом до компетенцiї податкової мiлiцiї, їх розкриття, припи�
нення, розслiдування та провадження у справах про адмiнiстра�
тивнi правопорушення.

Крiм цього, Положенням про Державну податкову адмiнi�
страцiю України доповнено завдання ДПА України, якi випли�
вають з iнших нормативних актiв, зокрема її завданням є: здiйс�
нення контролю за додержанням законодавства з питань ре�
гулювання виробництва i обiгу спирту, алкогольних напоїв та
тютюнових виробiв; здiйснення контролю за погашенням подат�
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кової заборгованостi платниками податкiв, iнших платежiв, у
тому числi тими, майно яких перебуває у податковiй заставi;
здiйснення в межах своїх повноважень контролю за облiком, збе�
рiганням, оцiнкою та реалiзацiєю конфiскованого та iншого на�
лежного державi майна; запобiгання корупцiї в органах ДПС та
виявлення її фактiв; забезпечення безпеки дiяльностi працiвни�
кiв органiв ДПС, захисту їх вiд протиправних посягань, пов’яза�
них з виконанням службових обов’язкiв; розшук платникiв по�
даткiв, якi ухиляються вiд сплати податкiв, iнших платежiв; ве�
дення Єдиного державного реєстру мiсць зберiгання спирту,
алкогольних напоїв i тютюнових виробiв; розподiл спирту мiж
суб’єктами господарювання — резидентами України в установ�
леному порядку з оформленням нарядiв на одержання та здiйс�
нення контролю за його цiльовим використанням.

Наказом ДПА України № 601 вiд 23.10.2007 затверджено
Положення про Державну податкову адмiнiстрацiю в Автоном�
нiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, в
якому також визначено завдання ДПА в АРК, областях, мiстах
Києвi i Севастополi.

Органи ДПС належать до органiв фiнансового контролю, i
тому однiєю iз основних їх функцiй є контрольна. Змiст безпо�
середньо контрольних функцiй у органiв ДПС рiзних рiвнiв не
однаковий.

Так, ДПА України, ДПА в АРК, областях, мiстах Києвi i Се�
вастополi виконують безпосередньо, а також органiзовують ро�
боту державних податкових адмiнiстрацiй чи вiдповiдно держав�
них податкових iнспекцiй, пов’язану iз: здiйсненням контролю
за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати
податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), контролю за валют�
ними операцiями, контролю за додержанням порядку проведен�
ня готiвкових розрахункiв за товари (послуги) у встановленому
законом порядку, а також контролю за наявнiстю свiдоцтв про
державну реєстрацiю суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi та лi�
цензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiд�
лягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, торгових патентiв;
здiйсненням контролю за додержанням виконавчими комiтета�
ми сiльських i селищних рад порядку прийняття i облiку подат�
кiв, iнших платежiв вiд платникiв податкiв, своєчаснiстю i пов�
нотою перерахування цих сум до бюджету; облiком платникiв
податкiв, iнших платежiв; виявленням i веденням облiку надхо�
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джень податкiв, iнших платежiв; веденням реєстрiв iмпортерiв,
експортерiв, оптових та роздрiбних торговцiв, мiсць зберiгання
алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, тощо.

Державнi податковi iнспекцiї в районах, мiстах без районно�
го подiлу, районах у мiстах, мiжрайоннi та об`єднанi державнi
податковi iнспекцiї виконують такi функцiї: 1) здiйснюють кон�
троль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та
сплати податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв); 2) контролю�
ють своєчаснiсть подання платниками податкiв бухгалтерських
звiтiв i балансiв, податкових декларацiй, розрахункiв та iнших
документiв, пов’язаних з обчисленням податкiв, iнших платежiв,
а також перевiряють достовiрнiсть цих документiв щодо правиль�
ностi визначення об’єктiв оподаткування i обчислення подат�
кiв, iнших платежiв; 3) здiйснюють у межах своїх повноважень
контроль за законнiстю валютних операцiй, додержанням поряд�
ку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги) у
встановленому законом порядку, за наявнiстю свiдоцтв про дер�
жавну реєстрацiю суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, лiцен�
зiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдляга�
ють лiцензуванню вiдповiдно до закону, з наступною передачею
матерiалiв про виявленi порушення органам, що видають цi до�
кументи, за наявнiстю торгових патентiв; 4) проводять перевiрки
фактiв приховування i заниження сум податкiв та зборiв (обо�
в’язкових платежiв) у встановленому порядку; 5) за дорученням
спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiс�
тю проводять перевiрки своєчасностi подання та достовiрностi
документiв, пов’язаних з обчисленням i сплатою податкiв, iнших
платежiв в порядку, встановленому законом; 6) контролюють
дотримання виконавчими комiтетами сiльських i селищних рад
порядку прийняття i облiку податкiв, iнших платежiв вiд плат�
никiв податкiв, своєчаснiсть i повноту перерахування цих сум
до бюджету; 7) здiйснюють контроль за наявнiстю марок акциз�
ного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв i на пач�
ках (упаковках) тютюнових виробiв пiд час їх транспортування,
зберiгання i реалiзацiї; 8) здiйснюють контроль за дотриманням
суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють роздрiб�
ну торгiвлю тютюновими виробами, максимальних роздрiбних
цiн на тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпор�
терами таких тютюнових виробiв; 9) здiйснюють контроль за по�
гашенням векселiв; видають суб’єктам пiдприємницької дiяль�
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ностi дозволи на вiдстрочення оплати (погашення) векселiв iз
певних операцiй.

Органи ДПС мають право здiйснювати документальнi не�
виїзнi перевiрки (на пiдставi поданих податкових декларацiй,
звiтiв та iнших документiв, пов’язаних з нарахуванням i спла�
тою податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв) незалежно вiд
способу їх подачi), а також плановi та позаплановi виїзнi пере�
вiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування i спла�
ти податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), додержання ва�
лютного законодавства юридичними особами, їх фiлiями, вiддi�
леннями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами, що не мають
статусу юридичної особи, а також фiзичними особами, якi ма�
ють статус суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi чи не мають та�
кого статусу, на яких згiдно iз законами України покладено обо�
в’язок утримувати та/або сплачувати податки i збори (обов’язко�
вi платежi), крiм Нацiонального банку України та його установ
(далi — платники податкiв);

У вiдомчих нормативно�правових актах деталiзуються конт�
рольнi функцiї органiв ДПС. Так, Положенням про проведення
перевiрок стану збереження активiв платника податкiв, якi пере�
бувають у податковiй заставi (затверджене наказом ДПА Украї�
ни № 544 вiд 20.09.2004) визначено порядок проведення перевi�
рок стану збереження активiв платника податкiв, якi перебува�
ють у податковiй заставi. Метою такої перевiрки є встановлення
фактичної (фiзичної) наявностi у платника податкiв таких ак�
тивiв та документального пiдтвердження їх руху за даними бух�
галтерського та податкового облiку, що ведеться платником по�
даткiв. Виконання повноважень щодо проведення перевiрок ста�
ну збереження активiв платника податкiв, якi перебувають у
податковiй заставi, покладається на податкових керуючих, що
призначаються в порядку, визначеному Положенням про при�
значення, звiльнення та компетенцiю податкового керуючого
(затверджене наказом ДПА України вiд 02.08.2001). Перевiрка
проводиться у разi поширення на активи платника податкiв
права податкової застави, протягом робочого дня платника по�
даткiв, за перiод починаючи з дня виникнення права податкової
застави i до дня її зупинення. Вона може проводитися безпосе�
редньо у платника податкiв (за його мiсцезнаходженням, за мiс�
цезнаходженням заставного майна, в iнших мiсцях зберiгання
таких активiв) або у вiдповiдному податковому органi, шляхом
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вiзуального контролю наявностi у такого платника активiв i
стану їх збереження, а також шляхом документального пiдтвер�
дження (перевiрка вiдповiдних документiв бухгалтерського та
податкового облiку i розгляд iншої iнформацiї) наявностi таких
активiв, їх руху та стану збереження на момент проведення пе�
ревiрки. Законодавством допускається проведення такої пере�
вiрки одночасно з перевiркою фiнансово�господарської дiяль�
ностi суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi (плановою або по�
заплановою) вiдповiдно до Указу Президента України № 817/98
вiд 23 липня 1998 р. «Про деякi заходи з дерегулювання пiдпри�
ємницької дiяльностi» (iз наступними змiнами), з урахуванням
особливостей, визначених цим Положенням. За результатами
проведеної перевiрки складається акт. У разi встановлення по�
датковим керуючим факту вiдчуження платником податкiв акти�
вiв, якi перебувають у податковiй заставi, без згоди податково�
го органу (за умови обов’язковостi такої згоди) або порушення
припису про заборону здiйснення вiдповiдної операцiї, такий
платник податкiв несе вiдповiдальнiсть, передбачену чинним за�
конодавством України.

З метою запровадження в органах ДПС однакового пiдходу
при адмiнiструваннi рiзних типiв податкiв, зборiв (обов’язкових
платежiв), а також надання платникам податкiв узагальненої
iнформацiї про їх права, обов’язки та вiдповiдальнiсть пiд час
виконання покладених на них обов’язкiв щодо сплати податкiв,
зборiв (обов’язкових платежiв) запроваджено Регламент адмiнi�
стрування податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв) (далi — Регла�
мент) (затверджений наказом ДПА України № 62 вiд 09.02.2006) —
зведений документ ключових положень нормативно�правової
бази щодо адмiнiстрування податкiв, зборiв (обов’язкових пла�
тежiв), прав, обов’язкiв та вiдповiдальностi як платникiв подат�
кiв, так i посадових осiб органiв ДПС.

ДПА України детально регламентує проведення та оформ�
лення результатiв рiзних видiв перевiрок. У Регламентi зазна�
чається, що документальнi невиїзнi перевiрки проводяться у
разi виявлення органом ДПС арифметичної або методологiчної
помилки у поданих платниками податкiв податкових деклара�
цiях, звiтах та iнших документах, пов’язаних з нарахуванням i
сплатою податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), а також у
випадках заявленого до вiдшкодування податку на додану вар�
тiсть. Для проведення невиїзної документальної перевiрки плат�
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ники податкiв або їх представники можуть запрошуватися до
органу ДПС.

Забороняється проведення планових виїзних перевiрок за
окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крiм зобов’я�
зань за бюджетними позиками й кредитами, що гарантованi бю�
джетними коштами.

Позапланова виїзна перевiрка проводиться за наявностi хо�
ча б однiєї з таких обставин:

1) за наслiдками перевiрок iнших платникiв податкiв вияв�
лено факти, якi свiдчать про порушення платником податкiв за�
конiв України про оподаткування, валютного законодавства, як�
що платник податкiв не надасть пояснення та їх документальнi
пiдтвердження на обов’язковий письмовий запит органу ДПС
протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту;

2) платником податкiв не подано в установлений строк по�
даткову декларацiю або розрахунки, якщо їх подання передба�
чено законом;

3) виявлено недостовiрнiсть даних, що мiстяться у податко�
вiй декларацiї, поданiй платником податкiв, якщо платник по�
даткiв не надасть пояснення та їх документальнi пiдтвердження
на обов’язковий письмовий запит органу ДПС протягом десяти
робочих днiв з дня отримання запиту;

4) платник податкiв подав у встановленому порядку скаргу
про порушення законодавства посадовими особами органу ДПС
пiд час проведення планової чи позапланової виїзної перевiрки,
в якiй вимагає повного або часткового скасування результатiв
вiдповiдної перевiрки;

5) у разi виникнення потреби у перевiрцi вiдомостей, отри�
маних вiд особи, яка мала правовi вiдносини з платником пода�
ткiв, якщо платник податкiв не надасть пояснення та їх докуме�
нтальнi пiдтвердження на обов’язковий письмовий запит орга�
ну ДПС протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту;

6) проводиться реорганiзацiя (лiквiдацiя) пiдприємства;
7) стосовно платника податкiв (посадової особи платника

податкiв) у порядку, встановленому законом, податковою мiлiцi�
єю заведено оперативно�розшукову справу, у зв’язку з чим є по�
треба у проведеннi позапланової виїзної перевiрки фiнансово�
господарської дiяльностi такого платника податкiв;

8) у разi коли орган ДПС вищого рiвня в порядку контролю
за достовiрнiстю висновкiв органу ДПС нижчого рiвня здiйснив

380 Роздiл 8



перевiрку документiв обов’язкової звiтностi платника податкiв
або висновкiв акта перевiрки, складеного органом ДПС нижчо�
го рiвня, та виявив їх невiдповiднiсть вимогам законiв, що при�
звело до ненадходження до бюджетiв сум податкiв та зборiв
(обов’язкових платежiв). Позапланова виїзна перевiрка в цьому
випадку може iнiцiюватися органом ДПС вищого рiвня лише у
тому разi, коли стосовно посадових або службових осiб органу
ДПС нижчого рiвня, якi проводили планову або позапланову
виїзну перевiрку зазначеного платника податкiв, розпочато служ�
бове розслiдування або порушено кримiнальну справу;

9) платником подано декларацiю з вiд’ємним значенням з
податку на додану вартiсть, яке становить бiльше 100 тис. гри�
вень.

Позаплановою виїзною перевiркою (документальною) з пи�
тань достовiрностi нарахування бюджетного вiдшкодування по�
датку на додану вартiсть вважається перевiрка платника податку
на додану вартiсть, яка проводиться на пiдставi пiдпункту 7.7.5
пункту 7.7 ст. 7 Закону України вiд 3 квiтня 1997 р. № 168/97�ВР
«Про податок на додану вартiсть» та поєднує в собi комплекс
заходiв, направлених на визначення достовiрностi нарахування
такого бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть.
Позаплановими перевiрками вважаються також перевiрки в ме�
жах повноважень органiв ДПС, визначених Законами України
«Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сфе�
рi торгiвлi, громадського харчування та послуг», «Про держав�
не регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньяч�
ного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв».
Невиїзнi документальнi перевiрки проводяться пiсля подання
до органiв ДПС податкових декларацiй, звiтiв та iнших доку�
ментiв, пов’язаних з нарахуванням i сплатою податкiв та зборiв
(обов’язкових платежiв). Планова виїзна перевiрка проводиться
за сукупними показниками фiнансово�господарської дiяльнос�
тi платника податкiв за письмовим рiшенням керiвника вiдпо�
вiдного органу ДПС не частiше одного разу на календарний рiк.
Позапланова перевiрка, в межах повноважень органiв ДПС, ви�
значених Законами України «Про застосування реєстраторiв роз�
рахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування
та послуг», «Про державне регулювання виробництва i обiгу
спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробiв», проводиться за рiшенням керiвника по�
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даткового органу, яке оформляється наказом, а в iнших випад�
ках — за рiшенням суду та рiшенням керiвника органу ДПС.

Порядок оформлення результатiв документальних перевi�
рок щодо дотримання податкового та валютного законодавства
суб’єктами пiдприємницької дiяльностi — фiзичними особами
(затверджено наказом ДПА України № 326 вiд 11.06.2004) ви�
значає типи перевiрок, якi проводяться органами ДПС. Органи
ДПС вiд iменi держави здiйснюють плановi та позаплановi до�
кументальнi перевiрки фiнансово�господарської дiяльностi фi�
зичних осiб — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi.

У Порядку оформлення результатiв невиїзних документаль�
них, виїзних планових та позапланових перевiрок з питань до�
тримання податкового, валютного та iншого законодавства (за�
тверджений наказом ДПА України № 327 вiд 10.08.2005) визна�
чаються особливостi проведення: 1) планової виїзної перевiрки,
тобто перевiрки суб’єкта господарювання щодо своєчасностi,
достовiрностi, повноти нарахування та сплати ним податкiв та
зборiв (обов’язкових платежiв), яка передбачена у планi роботи
органу ДПС i проводиться за мiсцезнаходженням такого суб’єк�
та господарювання чи за мiсцем розташування об’єкта права
власностi, стосовно якого проводиться така планова виїзна пе�
ревiрка; 2) позапланової виїзної перевiрки, тобто перевiрки, яка
не передбачена в планах роботи органу ДПС i проводиться за
наявностi хоча б однiєї iз обставин, визначених Законом Украї�
ни «Про державну податкову службу в Українi» та iншими за�
конодавчими актами. Вона здiйснюється за мiсцезнаходженням
такого суб’єкта господарювання чи за мiсцем розташування об’єк�
та права власностi, стосовно якого проводиться така позапла�
нова виїзна перевiрка; 3) невиїзної документальної перевiрки,
тобто перевiрки, яка проводиться в примiщеннi органу ДПС на
пiдставi поданих податкових декларацiй, звiтiв та iнших доку�
ментiв, пов’язаних з нарахуванням i сплатою податкiв та зборiв
(обов’язкових платежiв), незалежно вiд способу їх подачi. За ре�
зультатами проведення невиїзних документальних, виїзних пла�
нових та позапланових перевiрок фiнансово�господарської дi�
яльностi суб’єктiв господарювання оформляється акт, а в разi
вiдсутностi порушень податкового, валютного та iншого зако�
нодавства — довiдка.

У статтi 112 Закону України «Про державну податкову служ�
бу в Українi» визначено умови допуску посадових осiб органiв
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ДПС до проведення планових та позапланових виїзних перевi�
рок. Посадовi особи органу ДПС вправi приступити до прове�
дення планової або позапланової виїзної перевiрки за наявностi
пiдстав для їх проведення, визначених цим та iншими законами
України, та за умови надання платнику податкiв пiд розписку:
1) направлення на перевiрку; 2) копiї наказу керiвника подат�
кового органу про проведення позапланової виїзної перевiрки,
в якому зазначаються пiдстави проведення позапланової виїз�
ної перевiрки, дата її початку та дата закiнчення. Ненадання цих
документiв платнику податкiв або їх надання з порушенням ви�
мог є пiдставою для недопущення посадових осiб органу ДПС
до проведення планової або позапланової виїзної перевiрки. Про�
ведення перевiрок органами ДПС не повинно порушувати нор�
мального режиму роботи платникiв податкiв. У разi заподiяння
шкоди внаслiдок порушення працiвниками органiв ДПС прав
платникiв податкiв, встановлених цим та iншими законами Украї�
ни, а також вимог щодо проведення перевiрок платник податкiв
може звернутися до суду iз заявою про вiдшкодування матерi�
альної та моральної шкоди.

З метою пiдвищення ефективностi роботи iз запобiгання i
боротьби з незаконним виробництвом i обiгом спирту, посилен�
ня контролю за повнотою сплати та своєчаснiстю надходження
до бюджету акцизного збору на акцизних складах пiдприємств,
що визначенi законодавством створюються контрольнi пости дер�
жавних податкових iнспекцiй на пiдприємствах, що виробляють
спирт, дiють на територiї акцизних складiв пiдприємств за мiс�
цем їх розташування (наказ ДПА України № 160 вiд 24.03.2004).
Основним завданням контрольних постiв є здiйснення безпо�
середньо на пiдприємствах, що виробляють спирт, постiйного
контролю за дотриманням законодавства з питань виробництва
та обiгу спирту, установленого порядку сплати акцизного збо�
ру, вжиття заходiв щодо недопущення незаконного виробниц�
тва та реалiзацiї спирту. Вiдповiдно до покладених завдань конт�
рольнi пости:

1) забезпечують контроль за: своєчаснiстю та повнотою склад�
ського i бухгалтерського облiку спирту; зберiганням, вiдпуском
та обiгом спирту; облiком надходження та витрачання сиро�
вини, яка використовується для виробництва спирту; додер�
жанням установленого порядку обчислення та сплати акцизно�
го збору;
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2) беруть участь у проведеннi iнвентаризацiї спирту;
3) у разi виявлення порушень установленого законодавством

порядку ведення облiку, зберiгання та вiдпуску спирту надають
керiвнику пiдприємства пропозицiї щодо усунення виявлених
порушень та контролюють їх виконання;

4) розробляють i вносять пропозицiї щодо удосконалення си�
стеми контролю за облiком, зберiганням, вiдпуском та транспор�
туванням спирту.

Наступною функцiєю, яку виконують органи ДПС i без якої
неможливо здiйснення контрольної функцiї, є органiзацiйна.
Вiдповiдно, вищi органи ДПС органiзовують роботу, пов’язану
iз здiйсненням контролю нижчестоящими органами, i перевiря�
ють її проведення. Так, ДПА України, ДПА в АРК, областях, мiс�
тах Києвi та Севастополi, державнi податковi iнспекцiї в мiстах
з районним подiлом (крiм мiст Києва та Севастополя) надають
органам ДПС методичну i практичну допомогу в органiзацiї ро�
боти, проводять обстеження та перевiрки її стану.

Для належного здiйснення контролю вони також здiйсню�
ють заходи щодо добору, розстановки, професiйної пiдготовки
та перепiдготовки кадрiв для органiв ДПС; органiзовують робо�
ту зi створення iнформацiйної системи автоматизованих робо�
чих мiсць та iнших засобiв автоматизацiї та комп’ютеризацiї ро�
бiт органiв ДПС; органiзовують у межах своїх повноважень ро�
боту щодо забезпечення охорони державної таємницi в органах
ДПС та захисту iнформацiї про платникiв податкiв; виконують
та органiзовують роботу, пов’язану з органiзацiєю виконання ак�
тiв законодавства у межах своїх повноважень, участю у розроб�
леннi пропозицiй щодо основних напрямiв державної полiтики
i проектiв державних програм у сферi боротьби з незаконним обi�
гом алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, органiзовують ро�
боту, пов’язану iз здiйсненням контролю за дотриманням суб’єк�
тами пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють роздрiбну тор�
гiвлю тютюновими виробами, максимальних роздрiбних цiн на
тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпортерами
таких тютюнових виробiв.

Крiм цього, ДПА України забезпечує виготовлення марок
акцизного збору i вiдповiдно органiзовує роботу, пов’язану iз
здiйсненням контролю за наявнiстю цих марок на пляшках (упа�
ковках) алкогольних напоїв i на пачках (упаковках) тютюнових
виробiв пiд час їх транспортування, зберiгання i реалiзацiї.
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Iз контрольною функцiєю пов’язана функцiя реєстрацiї та
облiку. Без належного облiку в подальшому неможливе здiйс�
нення контролю.

Виконуючи завдання формування та ведення Державного
реєстру фiзичних осiб�платникiв податкiв та iнших обов’язко�
вих платежiв та Єдиного банку даних про платникiв податкiв�
юридичних осiб, вiдповiдно до Закону України «Про Держав�
ний реєстр фiзичних осiб�платникiв податкiв та iнших обов’яз�
кових платежiв» (вiд 22.12.1994) ДПА України здiйснює функ�
цiю облiку — надає фiзичним особам�платникам податкiв та iн�
ших обов’язкових платежiв iдентифiкацiйнi номери i направляє
до ДПI за мiсцем проживання фiзичної особи або за мiсцем одер�
жання нею доходiв чи за мiсцезнаходженням об’єкта оподатку�
вання документ, що засвiдчує реєстрацiю фiзичної особи�плат�
ника податкiв та обов’язкових платежiв, веде Єдиний банк да�
них про платникiв податкiв�юридичних осiб.

ДПI забезпечують облiк платникiв податку, iнших платежiв,
а також здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб�платникiв подат�
кiв та iнших обов’язкових платежiв, ведуть облiк векселiв, що
видаються суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, при здiйс�
неннi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоеконо�
мiчних вiдносинах; проводять роботу, пов’язану з облiком без�
хазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування
до держави, скарбiв i конфiскованого майна та iнше.

Облiк платникiв податкiв є однiєю з основних функцiй ор�
ганiв ДПС, яка створює передумови для здiйснення контролю
за правильнiстю обчислення, повнотою i своєчаснiстю перера�
хування податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) до бюджетiв
та до державних цiльових фондiв. Порядком облiку платникiв
податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв) (затверджений наказом
ДПА України № 80 вiд 19.02.1998) визначаються такi питання:
ведення журналiв облiку платникiв податкiв — юридичних осiб
та Єдиного банку даних про платникiв податкiв — юридичних
осiб; ведення журналiв облiку платникiв податкiв — фiзичних
осiб та Реєстру фiзичних осiб; встановлення єдиної форми до�
кументiв з питань облiку платникiв податкiв, порядок ведення
документацiї при взяттi платникiв податкiв на облiк в органах
ДПС, занесення iнформацiї щодо них до вiдповiдних реєстрiв;
порядок пiдготовки матерiалiв для передачi пiдроздiлам подат�
кової мiлiцiї для встановлення мiсцезнаходження платникiв по�
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даткiв. Облiк здiйснюється щодо наступних платникiв подат�
кiв: 1) з числа резидентiв: юридичнi особи незалежно вiд форми
власностi, а саме: пiдприємства, установи та органiзацiї (в тому
числi неприбутковi установи й органiзацiї), якi здiйснюють дi�
яльнiсть як на територiї України, так i за її межами або мають
об’єкти оподаткування; фiлiї, представництва, вiддiлення та iншi
вiдокремленi пiдроздiли платника податкiв; фiзичнi особи (в то�
му числi пiдприємцi), якi мають об’єкти оподаткування; 2) з чис�
ла нерезидентiв та їх вiдокремлених пiдроздiлiв в Українi: фiзич�
нi чи юридичнi особи у будь�якiй органiзацiйно�правовiй формi,
якi отримують доходи iз джерелом їх походження з України чи
мають об’єкти оподаткування в Українi, за винятком установ та
органiзацiй, що мають дипломатичний статус або iмунiтет згiдно
з мiжнародними договорами України або законодавством; по�
стiйнi представництва нерезидентiв, через якi повнiстю або част�
ково здiйснюється господарська дiяльнiсть нерезидента на тери�
торiї України i якi вiдповiдно до чинного законодавства Украї�
ни, сплачують вiдповiднi податки i збори (обов’язковi платежi);
iншi вiдокремленi пiдроздiли нерезидентiв в Українi, якi не здiйс�
нюють господарської дiяльностi в Українi та не пiдпадають пiд
визначення постiйних представництв нерезидентiв, але якi вiд�
повiдно до законодавства України зобов’язанi сплачувати подат�
ки i збори (обов’язковi платежi). Особливостi реєстрацiї рiзних
категорiй платникiв податкiв визначенi у вказаному вище Рег�
ламентi.

З метою запровадження повного облiку платникiв податкiв
в органах ДПС, якi провадять роботи з облiку платникiв подат�
кiв запроваджується реєстрацiйний номер платникiв податкiв
(Порядок присвоєння реєстрацiйних (облiкових) номерiв плат�
никiв податкiв, затверджений наказом ДПА України № 380 вiд
03.08.1998).Такi номери надаються: постiйним представництвам
нерезидентiв в Українi; учасникам договорiв про спiльну дiяль�
нiсть на територiї України без створення юридичної особи; iн�
весторам (резидентам та нерезидентам), якi уклали угоди про
розподiл продукцiї i є платниками податкiв; виконавцям (юри�
дичним особам — нерезидентам) проектiв (програм) мiжнарод�
ної технiчної допомоги; дипломатичним представництвам, кон�
сульським установам iноземних держав та прирiвняним до них
представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi (диплома�
тичним мiсiям), якi виконують функцiї податкового агента що�
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до сплати податку з доходiв фiзичних осiб або яким здiйснюєть�
ся вiдшкодування сум податку на додану вартiсть.

Органи ДПС виконують аналiтичну функцiю. Зокрема, ДПА
України та ДПА в АРК, областях, мiстах Києвi та Севастополi,
державнi податковi iнспекцiї в мiстах з районним подiлом (крiм
мiст Києва та Севастополя) аналiзують та узагальнюють прак�
тику застосування законодавства, аналiзують надходження по�
даткiв, iнших платежiв, джерела податкових надходжень. ДПI
аналiзують причини i оцiнюють данi про факти порушень подат�
кового законодавства.

Важливу роль вiдiграє i функцiя прогнозування, яку здiйс�
нюють ДПА України та ДПА в АРК, областях, мiстах Києвi та
Севастополi, державнi податковi iнспекцiї в мiстах з районним
подiлом (крiм мiст Києва та Севастополя), що прогнозують над�
ходження податкiв, iнших платежiв. А спецiальнi пiдроздiли ор�
ганiв ДПС — податкова мiлiцiя — аналiзують iнформацiю про
порушення податкового законодавства, прогнозують тенденцiї
розвитку негативних процесiв кримiнального характеру, пов’я�
заних з оподаткуванням.

Здiйснення таких завдань, як внесення у встановленому по�
рядку пропозицiй щодо вдосконалення податкового законодав�
ства; прийняття у випадках, передбачених законом, норматив�
но�правових актiв i методичних рекомендацiй з питань оподат�
кування, потребує виконання вiдповiдної функцiї, яку можна
назвати нормотворчою.

Цю функцiю реалiзує ДПА України, яка розробляє i видає у
передбачених законами випадках нормативно�правовi акти i ме�
тодичнi рекомендацiї з питань оподаткування, якi пiдлягають
обов’язковому опублiкуванню.

До компетенцiї ДПА України належить видання наказiв, по�
ложень, iнструкцiй тощо, якi реєструються у Мiнiстерствi юсти�
цiї України i, вiдповiдно, стають обов’язковими до застосуван�
ня, розрахованi на невизначене коло осiб та неодноразове вико�
ристання.

Крiм актiв нормативного характеру, ДПА України видає до�
кументи, якi носять рекомендацiйно�методологiчний характер.
Цi акти, в основному, висвiтлюють питання податкового облiку
чи роз’яснюють окремi положення чинного законодавства. Та�
кими актами є листи, якими можуть керуватися пiд час прове�
дення контролю працiвники органiв ДПС.
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Деякi акти ДПА України мають технiчно�нормативний ха�
рактер. Так, ДПА України затверджує форми податкових розра�
хункiв, звiтiв, декларацiй та iнших документiв, пов’язаних з об�
численням i сплатою податкiв, iнших платежiв, декларацiй про
валютнi цiнностi, зразок картки фiзичної особи�платника подат�
кiв та iнших обов’язкових платежiв, форму повiдомлення про
вiдкриття або закриття юридичними особами, фiзичними осо�
бами�суб’єктами пiдприємницької дiяльностi банкiвських рахун�
кiв, а також форми звiтiв про роботу, проведену органами ДПС.

ДПА України розробляє пропозицiї щодо вдосконалення по�
даткового законодавства, проекти мiжнародних договорiв сто�
совно оподаткування, проекти законiв України та iнших норма�
тивно�правових актiв щодо форм та методiв проведення плано�
вих та позапланових виїзних перевiрок у рамках контролю за
додержанням законодавства та в установленому порядку вно�
сить їх на розгляд вiдповiдних органiв.

Поряд з iншими функцiями органи ДПС виконують iнфор�
мацiйну: у разi виявленнi фактiв, що свiдчать про органiзовану
злочинну дiяльнiсть, або дiй, що створюють умови для такої дi�
яльностi, направляють матерiали з цих питань вiдповiдним спе�
цiальним органам по боротьбi iз органiзованою злочиннiстю;
передають вiдповiдним правоохоронним органам матерiали за
фактами правопорушень, за якi передбачено кримiнальну вiд�
повiдальнiсть, якщо їх розслiдування не належить до компетен�
цiї податкової мiлiцiї.

ДПА України подає Мiнiстерству фiнансiв України та Го�
ловному управлiнню Державного казначейства України звiт про
надходження податкiв, iнших платежiв. У свою чергу, ДПI по�
дають такi звiти вiдповiдним фiнансовим органам та органам
Державного казначейства.

На вiдмiну вiд iнших органiв фiнансового контролю, органи
ДПС виконують специфiчне завдання — роз’яснюють законо�
давство з питань оподаткування серед платникiв податкiв iнших
платежiв. Таке роз’яснення здiйснюється через засоби масової
iнформацiї, через систему консультацiйних пунктiв, довiдко�
во�консультацiйнi служби 007, «телефони довiри» податкової
служби тощо.

ДПА України та ДПА в АРК, областях, мiстах Києвi та Сева�
стополi, державнi податковi iнспекцiї в мiстах з районним подi�
лом (крiм мiст Києва та Севастополя) в порядку, встановлено�
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му законом, надають податковi роз’яснення (вiдповiдi органiв
ДПС всiх рiвнiв з питань оподаткування, наданi безоплатно на
запити зацiкавлених осiб у строки, встановленi законом для на�
дання вiдповiдей на звернення громадян до органiв державної
влади), органiзовують виконання цiєї роботи органами ДПС.

Платники податкiв можуть отримати уснi консультацiї та
письмовi роз’яснення з будь�яких питань застосування подат�
кового законодавства. В органах ДПС для виконання такої кон�
сультативної функцiї створенi управлiння (вiддiли, сектори) ма�
сово�роз’яснювальної роботи. Офiцiйним друкованим виданням
ДПА України є «Вiсник податкової служби», в якому також пуб�
лiкується рiзноманiтна iнформацiя для платникiв податкiв.

Чинне законодавство вказує, що посадовi особи органiв ДПС
зобов’язанi дотримувати комерцiйну та службову таємницю.
Оскiльки не будь�яка iнформацiя може бути висвiтлена, то, на
думку автора, потрiбно законодавчо закрiпити ряд положень
про захист iнформацiї i забезпечення її достовiрностi. Зокрема:
надати право органам ДПС висвiтлювати певну iнформацiю ли�
ше за рiшенням Колегiї ДПА України; встановити вiдповiдаль�
нiсть посадових осiб органiв ДПС за достовiрнiсть iнформацiї,
що вiддається публiчностi; чiтко закрiпити, що за несанкцiоно�
ване вiддання публiчностi результатiв перевiрок i обстежень, що
проводяться органами ДПС, буде накладатися дисциплiнарна
вiдповiдальнiсть на винних осiб.

Наступна функцiя, яку здiйснюють органи ДПС, є право�
охоронна. Як зазначалося вище, у їх структурi дiють спецiальнi
пiдроздiли по боротьбi iз податковими правопорушеннями — по�
даткова мiлiцiя. Саме наявнiсть таких пiдроздiлiв, якi прийма�
ють i реєструють заяви, повiдомлення та iншу iнформацiю про
злочини i правопорушення, вiднесенi до їх компетенцiї, здiйсню�
ють в установленому порядку їх перевiрку i приймають щодо
них передбаченi законом рiшення; здiйснюють вiдповiдно до за�
кону оперативно�розшукову дiяльнiсть, досудову пiдготовку ма�
терiалiв за протокольною формою, а також проводять дiзнання
та досудове (попереднє) слiдство в межах своєї компетенцiї, вжи�
вають заходiв щодо вiдшкодування заподiяних державi збиткiв;
виявляють причини й умови, що сприяли вчиненню злочинiв
та iнших правопорушень у сферi оподаткування, вживають захо�
дiв щодо їх усунення; забезпечують безпеку працiвникiв орга�
нiв ДПС та їх захист вiд протиправних посягань, пов’язаних з
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виконанням ними посадових обов’язкiв; запобiгають корупцiї
та iншим службовим порушенням серед працiвникiв ДПС; зби�
рають, аналiзують, узагальнюють iнформацiю щодо порушень
податкового законодавства, прогнозують тенденцiї розвитку не�
гативних процесiв кримiнального характеру, пов’язаних з опо�
даткуванням, це i вiдрiзняє органи ДПС вiд iнших суб’єктiв фi�
нансового контролю.

I останньою функцiєю органiв ДПС України є правозасто�
совна, оскiльки вони надiленi правом застосовувати у встанов�
леному порядку до пiдприємств, установ, органiзацiй i грома�
дян фiнансовi санкцiї, накладати адмiнiстративнi штрафи тощо.
Наприклад, ДПА України, та ДПА в АРК, областях, мiстах Києвi
та Севастополi, державнi податковi iнспекцiї в мiстах з район�
ним подiлом (крiм мiст Києва та Севастополя) виконують без�
посередньо, а також органiзовує роботу державних податкових
адмiнiстрацiй та державних податкових iнспекцiй, пов’язану iз:
застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фiнан�
сових санкцiй до суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi за пору�
шення законодавства про виробництво i обiг спирту етилового,
коньячного, плодового, алкогольних напоїв i тютюнових виро�
бiв, здiйсненням заходiв по вилученню та знищенню або пере�
дачi на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню
тютюнових виробiв, що були незаконно виробленi чи знаходи�
лися у незаконному обiгу. ДПI вiдповiдно до чинного законо�
давства забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум
фiнансових санкцiй, передбачених законодавчими актами Украї�
ни за порушення податкового законодавства, а також стягнення
адмiнiстративних штрафiв за порушення податкового законо�
давства, допущенi посадовими особами пiдприємств, установ,
органiзацiй та громадянами.

Iнструкцiєю про порядок застосування штрафних (фiнансо�
вих) санкцiй органами державної податкової служби (затвер�
джена наказом ДПА України № 110 вiд 17.03.2001) до право�
порушень, за вчинення яких можуть бути застосованi штраф�
нi санкцiї, у встановленому законодавством порядку, вiднесено:
1) перевищення (заниження) бюджетного вiдшкодування або
вiдмови у наданнi бюджетного вiдшкодування; 2) порушення
обов’язку платника податкiв: сплатити нараховану або донара�
ховану суму податкового зобов’язання; сплатити суми застосо�
ваних штрафних (фiнансових) санкцiй (у тому числi пеню за
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порушення у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi) за пору�
шення податкового законодавства та iнших нормативно�право�
вих актiв; 3) самостiйне вiдчуження активiв, якi перебувають у
податковiй заставi та потребують обов’язкової попередньої зго�
ди податкового органу на таке вiдчуження; 4) заниження суми
податкового зобов’язання за вiдповiднi базовi податковi (звiтнi)
перiоди; 5) неподання податкової декларацiї у строки, визначе�
нi законодавством; 6) заниження суми податкових зобов’язань,
заявлених у податкових декларацiях та iншi.

Органи ДПС займаються стягненням податкового боргу не
тiльки з податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), якi вони адмi�
нiструють, але й тих, що адмiнiструють iншi контролюючi орга�
ни. Пiдставою для такого стягнення є подання контролюючого
органу про здiйснення заходiв з погашення податкового боргу,
а також розрахунок його суми. Пiдставою для припинення та�
кого стягнення є iнформацiя контролюючого органу про ска�
сування або змiну суми податкового боргу. Платники податкiв,
якi мають податковий борг, переходять до розряду боржникiв.
Боржники мають можливiсть погасити податковий борг у доб�
ровiльному порядку як за рахунок самостiйної сплати коштiв,
так i за рахунок добровiльного видiлення своїх активiв для реа�
лiзацiї. Для погашення податкового боргу органи ДПС здiйсню�
ють заходи упереджувального характеру: реєструють податкову
заставу на активи боржника; направляють боржнику податковi
вимоги, в яких вимагають самостiйного погашення ним вiдповiд�
ної суми податкового боргу та iнформують його про заходи, що
застосовуватимуться до нього в разi непогашення податково�
го боргу; проводять спiвбесiди з боржником (по телефону, осо�
бисто) стосовно пошуку шляхiв погашення податкового боргу;
приймають рiшення щодо надання розстрочення чи вiдстрочення
податкових зобов’язань; приймають рiшення щодо застосуван�
ня податкового компромiсу. Виключним способом забезпечен�
ня можливостi погашення його податкового боргу є адмiнiстра�
тивний арешт активiв боржника, який поширюється на активи
боржникiв — юридичних осiб, їх фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокрем�
ленi пiдроздiли, що не мають статусу юридичної особи, а також
на активи боржникiв — фiзичних осiб, що мають статус суб’єк�
тiв господарювання чи не мають такого статусу, на яких згiдно
iз законами покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати
податки i збори (обов’язковi платежi), пеню та штрафнi санкцiї.

Характеристика контрольних повноважень iнших суб’єктiв 391



Арешт активiв може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з
обставин, визначених законом.

Для виконання контрольної та iнших функцiй органи ДПС
в межах наданої компетенцiї надiленi правом:

1) здiйснювати контроль за: додержанням порядку проведен�
ня готiвкових розрахункiв за товари (послуги) у встановленому
законом порядку; наявнiстю свiдоцтв про державну реєстрацiю
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, лiцензiй на провадження
видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiд�
повiдно до закону, з наступною передачею матерiалiв про вияв�
ленi порушення органам, якi видали цi документи, торгових па�
тентiв;

2) одержувати у платникiв податкiв (посадових осiб плат�
никiв податкiв) пояснення з питань, що виникають пiд час пе�
ревiрок та стосуються реалiзацiї повноважень органiв ДПС, вста�
новлених законами України; перевiряти пiд час проведення пе�
ревiрок у фiзичних осiб документи, що посвiдчують особу;

3) запрошувати платникiв податкiв або їх представникiв для
перевiрки правильностi нарахування та своєчасностi сплати по�
даткiв та зборiв (обов’язкових платежiв) такими платниками по�
даткiв. Письмовi повiдомлення про такi запрошення направля�
ються не пiзнiше нiж за десять робочих днiв до дня запрошення
рекомендованими листами, в яких зазначаються пiдстави запро�
шення, дата i час, на якi запрошується платник податкiв (поса�
дова особа платника податкiв);

4) одержувати безоплатно вiд платникiв податкiв, а також
вiд установ Нацiонального банку України та комерцiйних бан�
кiв у порядку, встановленому Законом України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть», довiдки та/або копiї документiв про на�
явнiсть банкiвських рахункiв, а на пiдставi рiшення суду — про
обсяг та обiг коштiв на рахунках, у тому числi про ненадхо�
дження у встановленi термiни валютної виручки вiд суб’єктiв
пiдприємницької дiяльностi;

5) одержувати безоплатно необхiднi вiдомостi для формуван�
ня iнформацiйного фонду Державного реєстру фiзичних осiб —
платникiв податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв) вiд плат�
никiв податкiв, а також Нацiонального банку України та його
установ — про суми доходiв, виплачених фiзичним особам, i утри�
маних з них податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), вiд орга�
нiв, уповноважених проводити державну реєстрацiю суб’єктiв,
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а також видавати лiцензiї на провадження видiв господарської
дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, —
про видачу таких свiдоцтв про державну реєстрацiю та лiцен�
зiй суб’єктам господарської дiяльностi, вiд органiв внутрiшнiх
справ — про громадян, якi прибули на проживання до вiдповiд�
ного населеного пункту чи вибули з нього, вiд органiв реєстра�
цiї актiв громадянського стану — про громадян, якi померли;

6) одержувати безоплатно вiд митних органiв щомiсяця звiт�
нi данi про ввезення на митну територiю України iмпортних
товарiв i справляння при цьому податкiв та зборiв (обов’язко�
вих платежiв) та iнформацiю про експортно�iмпортнi операцiї,
що здiйснюють резиденти i нерезиденти, за формою, погодже�
ною з ДПА України, та вiд органiв статистики — данi, необхiднi
для використання їх у проведеннi аналiзу фiнансово�господар�
ської дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм
власностi;

7) вимагати вiд платникiв податкiв, дiяльнiсть яких перевi�
ряється, усунення виявлених порушень податкового законодав�
ства, контролювати виконання законних вимог посадових осiб
органiв ДПС, а також припинення дiй, якi перешкоджають здiйс�
ненню повноважень посадовими особами органiв державної по�
даткової служби;

8) при проведеннi перевiрок вилучати у пiдприємств, уста�
нов та органiзацiй копiї фiнансово�господарських та бухгалтер�
ських документiв, якi свiдчать про приховування (заниження)
об’єктiв оподаткування, несплату податкiв та зборiв (обов’язко�
вих платежiв), а при проведеннi арешту активiв платника пода�
ткiв на пiдставi рiшення суду — вилучати оригiнали первинних
фiнансово�господарських та бухгалтерських документiв iз скла�
денням опису, який скрiплюється пiдписами представника орга�
ну ДПС та платника податкiв, i залишенням копiй таких доку�
ментiв платнику податкiв. Забороняється вилучення у суб’єктiв
господарської дiяльностi документiв, що не пiдтверджують фак�
ти порушення законiв України про оподаткування;

9) надавати вiдстрочення та розстрочення податкових зобо�
в’язань, вирiшувати питання щодо податкового компромiсу, а та�
кож приймати рiшення про списання безнадiйного боргу в по�
рядку, передбаченому законом;

10) застосовувати до платникiв податкiв, якi у встановле�
ний законом строк не повiдомили про вiдкриття або закриття ра�
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хункiв у банках, а також до установ банкiв, що не подали вiдпо�
вiдним органам ДПС в установлений законом строк повiдом�
лень про закриття рахункiв платникiв податкiв або розпочали
здiйснення видаткових операцiй за рахунком платника податкiв
до отримання повiдомлення вiдповiдного органу ДПС про взят�
тя рахунку на облiк в органах ДПС, фiнансовi (штрафнi) санк�
цiї у розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв гро�
мадян;

11) за несвоєчасне виконання установами банкiв та iнши�
ми фiнансово�кредитними установами рiшень суду та доручень
платникiв податкiв про сплату податкiв та зборiв (обов’язкових
платежiв) стягувати з установ банкiв та iнших фiнансово�кре�
дитних установ пеню за кожний день прострочення (включаю�
чи день сплати) у порядку та розмiрах, встановлених законами
України щодо таких видiв платежiв;

12) вимагати вiд керiвникiв пiдприємств, установ i органiза�
цiй, що перевiряються в ходi планових та позапланових виїзних
перевiрок, проведення iнвентаризацiй основних фондiв, товар�
но�матерiальних цiнностей та коштiв, у разi вiдмови у проведен�
нi таких iнвентаризацiй або при проведеннi адмiнiстративного
арешту активiв — звернутися до суду щодо спонукання до про�
ведення таких iнвентаризацiй, а до ухвалення вiдповiдного рi�
шення судом — у присутностi понятих та представникiв пiд�
приємств, установ i органiзацiй, щодо яких проводиться пере�
вiрка, опечатувати каси, касовi примiщення, склади та архiви
на термiн не бiльше 24 годин з моменту такого опечатування,
зазначеного в протоколi. Порядок опечатування кас, касових при�
мiщень, складiв та архiвiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв
України;

13) надавати iнформацiю з Державного реєстру фiзичних
осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв iн�
шим органам державної влади вiдповiдно до закону;

14) звертатися у передбачених законом випадках до судо�
вих органiв iз заявою (позовною заявою) про скасування дер�
жавної реєстрацiї суб’єкта пiдприємницької дiяльностi та iншi.

Важливими контрольними функцiями надiлена Державна
митна служба України (далi Держмитслужба), правовий статус
якої визначає Положення про Державну митну службу України
(затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 940 вiд
18.07.2007). Держмитслужба є центральним органом виконав�
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чої влади в галузi митної справи iз спецiальним статусом, дiяль�
нiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв
України через мiнiстра фiнансiв.

Основними завданнями Держмитслужби є: участь у форму�
ваннi та забезпеченнi реалiзацiї державної полiтики в галузi мит�
ної справи; забезпечення захисту економiчних iнтересiв України;
виконання вимог законодавства з питань митної справи, здiйс�
нення контролю за додержанням таких вимог митними орга�
нами, спецiалiзованими митними установами та органiзацiями,
юридичними i фiзичними особами; органiзацiя i забезпечення
здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв
i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кор�
дон України, удосконалення митних процедур з метою створен�
ня сприятливих умов для прискорення товарообiгу та пасажи�
ропотоку через митний кордон України; забезпечення контро�
лю за дотриманням правил перемiщення валютних цiнностей
через митний кордон України; забезпечення своєчасної та у пов�
ному обсязi сплати до державного бюджету податкiв i зборiв (обо�
в’язкових платежiв), контроль за справлянням яких покладено
вiдповiдно до законодавства на митнi органи, у разi ввезення
(пересилання) товарiв i транспортних засобiв на митну терито�
рiю України або їх вивезення (пересилання) з митної територiї
України; застосування заходiв митно�тарифного та нетарифно�
го регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, забезпечення
дотримання передбачених законодавством заборон та обмежень
щодо перемiщення окремих видiв товарiв через митний кордон
України; органiзацiя та проведення у межах своїх повноважень
боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил; здiйс�
нення разом з iншими уповноваженими органами виконавчої
влади заходiв щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної вла�
сностi; сприяння у межах своїх повноважень захисту прав спо�
живачiв товарiв; здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдприємств,
якi надають послуги з декларування товарiв i транспортних за�
собiв, перевезення та зберiгання товарiв, що перемiщуються че�
рез митний кордон України чи перебувають пiд митним конт�
ролем, та виконують iншi операцiї з такими товарами; забезпе�
чення розвитку мiжнародного спiвробiтництва в галузi митної
справи та виконання зобов’язань, передбачених мiжнародними
договорами України з питань митної справи, що укладенi в уста�
новленому законом порядку.
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Вiдповiдно до покладених завдань Держмитслужба виконує
певнi функцiї, однiєю з яких є здiйснення контролю у сферi фi�
нансiв. Так, вона здiйснює контроль за: своєчаснiстю, достовiр�
нiстю, повнотою нарахування податкiв i зборiв (обов’язкових
платежiв), контроль за справлянням яких вiдповiдно до законо�
давства покладено на митнi органи; правильнiстю визначення
митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кор�
дон України; правильнiстю визначення країни походження то�
варiв, що перемiщуються через митний кордон України.

У Порядку здiйснення митними органами контролю за спла�
тою платниками податкiв податку на додану вартiсть та акцизно�
го збору, якi справляються при ввезеннi (пересиланнi) товарiв
та iнших предметiв на митну територiю України (затверджений
спiльним наказом ДПА України та Держмитслужби № 109/188
вiд 16.03.2001) зазначається, що митнi органи здiйснюють конт�
роль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою визначення по�
даткових зобов’язань та за сплатою платниками податкiв, якi
справляються при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну те�
риторiю України; наявнiстю марок акцизного збору на пляшках
(упаковках) алкогольних напоїв та на пачках (упаковках) тютю�
нових виробiв, якi вiдповiдно до положень законодавчих актiв
України пiдлягають такому маркуванню, пiд час увезення цих
товарiв на митну територiю України; своєчаснiстю, достовiрнiс�
тю, повнотою визначення податкових зобов’язань та за сплатою
платниками податкiв, якi справляються при ввезеннi (переси�
ланнi) на митну територiю України товарiв, що пiдлягають мар�
куванню марками акцизного збору; цiльовим використанням то�
варiв, увезених на митну територiю України; за товарами, що пе�
ребувають пiд митним контролем та iнше.

Здiйснюючи контроль, для забезпечення контролю розра�
хункiв з держбюджетом, митнi органи проводять звiрення сум
митних та iнших платежiв, що пiдлягали перерахуванню i фак�
тично перерахованi до держбюджету а також проводять звiрення
залишкiв коштiв передоплати (доплати), здiйснюють iнвентари�
зацiю взаєморозрахункiв за кожним платником податкiв вiдпо�
вiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 419
вiд 28.02.2000 «Про затвердження Порядку подання фiнансової
звiтностi» та Iнструкцiї з iнвентаризацiї матерiальних цiнностей,
розрахункiв та iнших статей балансу бюджетних установ (за�
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тверджена наказом Головного управлiння Державного казна�
чейства України № 90 вiд 30.10.1998).

Держмитслужба здiйснює внутрiшнiй фiнансовий контроль
за цiльовим та ефективним витрачанням бюджетних коштiв, збе�
рiганням державного майна, достовiрнiстю ведення бухгалтер�
ського облiку в митних органах, спецiалiзованих митних уста�
новах та органiзацiях.

Iнструкцiя з пiдготовки, проведення контрольних заходiв з
питань фiнансово�господарської дiяльностi та реалiзацiї їх ма�
терiалiв у митнiй службi України (затверджена наказом Держ�
митслужби № 326 вiд 11.05.2004) визначає порядок пiдготовки
й проведення посадовими особами контрольно�ревiзiйних пiд�
роздiлiв Держмитслужби, регiональних митниць, митниць, спе�
цiалiзованих митних установ та органiзацiй (далi — митнi орга�
ни), яких надiлено вiдповiдними повноваженнями, контрольних
заходiв i реалiзацiї їх матерiалiв у митнiй службi України. Дiяль�
нiсть контрольно�ревiзiйних пiдроздiлiв митних органiв спрямо�
вується на здiйснення внутрiшнього фiнансового контролю, на
забезпечення керiвництва митних органiв достовiрною iнфор�
мацiєю про використання в них фiнансових ресурсiв, на оцiнку
ефективностi їх господарської дiяльностi, на виявлення й запо�
бiгання порушенням, що перешкоджають законному та ефектив�
ному використанню державного майна, бюджетних коштiв. Ме�
тою здiйснення внутрiшнього фiнансового контролю є: аналiз
фiнансово�господарської дiяльностi; цiльового й економного ви�
користання бюджетних коштiв; збереження державного майна;
економного використання фiнансових i матерiальних ресурсiв;
виконання планових завдань; достовiрностi даних бухгалтерсько�
го облiку й фiнансової звiтностi та правильностi ведення остан�
нiх; забезпечення усунення порушень фiнансової дисциплiни,
вiдшкодування заподiяних збиткiв; ужиття заходiв до запобiган�
ня фiнансовим порушенням.

Основним завданням є контроль: дотримання фiнансово�бю�
джетної, кошторисної дисциплiни; збереження й цiльового ви�
користання бюджетних коштiв i коштiв державних цiльових
фондiв; стану збереження й використання державного майна;
ефективностi використання матерiальних i фiнансових ресурсiв;
своєчасностi документального оформлення господарських опе�
рацiй; а також з’ясування причин ненормованих витрат i втрат;
правильностi ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiт�
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ностi; своєчасностi й повноти вiдображення в облiку фiнансо�
вих, кредитних i розрахункових операцiй, а також законностi їх
здiйснення; виконання зобов’язань перед бюджетами й кредито�
рами; стану дебiторської i кредиторської заборгованостi; стану
виконання заходiв, спрямованих на усунення недолiкiв, вияв�
лених попередньою ревiзiєю чи перевiркою; дотримання вста�
новленого порядку закупiвлi товарiв (робiт, послуг) за державнi
кошти; iнших питань дiяльностi митного органу в межах компе�
тенцiї контрольно�ревiзiйного пiдроздiлу. Внутрiшнiй фiнансо�
вий контроль здiйснюється шляхом проведення: ревiзiї (систе�
ма органiзацiйно�контрольних заходiв, здiйснюваних контроль�
но�ревiзiйним пiдроздiлом з метою повної та всебiчної оцiнки
фiнансово�господарської дiяльностi пiдконтрольного суб’єкта,
виявлення в нiй недолiкiв i порушень, а також запобiгання їм у
майбутньому); перевiрок фiнансово�господарської дiяльностi.
Перевiрка може бути вибiрковою (обмежується промiжком ча�
су, за який проводиться перевiрка, або кiлькiстю документiв, що
пiдлягають контролю) та тематичною (перевiрка здiйснення од�
норiдних господарських операцiй, що проводиться на пiдставi
єдиної програми перевiрки й може охоплювати декiлька пiдконт�
рольних суб’єктiв).

Одним iз завдань Держмитслужби є здiйснення митного
контролю, якому пiдлягають товари та iншi предмети, що пе�
ремiщуються через митний кордон України. Митний контроль
здiйснюється з метою забезпечення отримання державними ор�
ганами, пiдприємствами та їх службовими особами, а також гро�
мадянами порядку перемiщення через митний кордон України
товарiв та iнших предметiв. Митний контроль здiйснюється
службовими особами митницi шляхом перевiрки документiв, не�
обхiдних для такого контролю, митного огляду (огляду транс�
портних засобiв, товарiв та iнших предметiв, особистого огляду),
переогляду, облiку предметiв, якi перемiщуються через митний
кордон України, а також в iнших формах, що не суперечать за�
конам України.

Держмитслужба України здiйснює i координацiйну функцiю,
оскiльки органiзовує взаємодiю митних органiв з iншими орга�
нами виконавчої влади, якi здiйснюють передбаченi законодав�
ством види державного контролю товарiв i транспортних засо�
бiв у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах мит�
ного контролю на митнiй територiї України.
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Важливою є правоохоронна функцiя, що полягає у прове�
деннi дiзнання у кримiнальних справах про контрабанду, здiйс�
неннi провадження в адмiнiстративних справах про порушення
митних правил.

Здiйснення Держмитслужбою України органiзацiйної функ�
цiї передбачає: ведення митної статистики, визначення вiдповiд�
но до мiжнародних норм методологiчних засад митної статистики
зовнiшньої торгiвлi та спецiальної митної статистики; забезпе�
чення ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоеко�
номiчної дiяльностi; розробку та впровадження за рахунок бю�
джетних коштiв, передбачених для утримання митної служби,
сучасних технологiй здiйснення митного контролю i митного
оформлення, нових видiв митного забезпечення, засобiв iденти�
фiкацiї товарiв i транспортних засобiв, здiйснення контролю за
їх застосуванням митними органами тощо.

Держмитслужба вживає заходiв до погашення податкових
зобов’язань чи податкового боргу.

Особливу увагу необхiдно звернути на функцiю облiку. Так,
вiдповiдно до чинного законодавства Держмитслужба органiзо�
вує та контролює дiяльнiсть митних органiв з питань ведення
облiку розташованих у зонi їх дiяльностi суб’єктiв зовнiшньо�
економiчної дiяльностi. Порядком ведення митними органами
оперативного облiку коштiв, що облiковуються на вiдповiдних
рахунках митних органiв як передоплата (доплата), i сум мит�
них та iнших платежiв, якi сплачуються платниками податкiв
пiд час митного оформлення товарiв (затверджено наказом ДПА
України № 615 вiд 20.07.2007), установлюється механiзм веден�
ня митними органами оперативного облiку руху коштiв передо�
плати (доплати), сум митних та iнших платежiв, векселiв i сум
пiльг щодо оподаткування, наданих пiд час реалiзацiї митної
справи. Отже, функцiя облiку здiйснюється митними органами
стосовно: надходження передоплати (доплати); надходжень пла�
тежiв до держбюджету; векселiв i сум наданих пiльг з оподатку�
вання; податкових боргiв; операцiй з повернення коштiв.

Облiк надходження платежiв до держбюджету передбачає
ведення митними органами: реєстру належних до перерахуван�
ня сум митних та iнших платежiв, сплачених суб’єктами зовнiш�
ньоекономiчної дiяльностi за оформленими вантажними мит�
ними декларацiями; реєстру належних до перерахування сум
митних та iнших платежiв, сплачених фiзичними особами за
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оформленими вантажними митними декларацiями; реєстру на�
лежних до перерахування сум митних та iнших платежiв, спла�
чених за унiфiкованою митною квитанцiєю, оглядовими розпи�
сами. З метою облiку векселiв, подання яких передбачено зако�
нодавством, у вiддiлi митних платежiв митного органу ведуться
журнал облiку податкових векселiв, журнал облiку простих ве�
кселiв та реєстр податкових векселiв за формою, установленою
Держмитслужбою України. Облiк сум податкових боргiв плат�
ника податкiв, а також їх погашення або списання здiйснюються
у картцi облiку боргiв платника податкiв, яка ведеться вiддiлом
митних платежiв митного органу в електронному виглядi за вста�
новленою формою. З метою облiку повернених платникам по�
даткiв коштiв, розмiщених на вiдповiдному рахунку митного ор�
гану як передоплата, у вiддiлi митних платежiв митного органу
ведеться журнал облiку повернених платникам податкiв коштiв,
розмiщених на депозитному рахунку митного органу як передо�
плата.

У Концепцiї реформування податкової системи (затвердже�
на розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 56�р вiд
19.02.2007) до стратегiчних цiлей податкової реформи вiднесе�
но зменшення кiлькостi контролюючих органiв (тобто контро�
люючих суб’єктiв) з одночасним створенням єдиних правил конт�
ролю за нарахуванням та сплатою податкiв i зборiв (обов’язко�
вих платежiв), удосконалення контрольно�перевiрочної роботи,
реформування системи адмiнiстраторiв податкiв i зборiв. Про�
понується здiйснити об’єднання адмiнiстраторiв за принципом
спiльного запровадження реалiзацiї механiзмiв адмiнiстрування
податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) та проведення єдиної
державної податкової, митної та бюджетної полiтики, зокрема
передбачається:

1) щоб контроль за нарахуванням та сплатою податкiв i збо�
рiв при здiйсненнi експортно�iмпортних операцiй (при перемi�
щеннi товарiв через митний кордон України) здiйснювала Держ�
митслужба. ДПА України контролюватиме нарахування i спла�
ту податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв) за операцiями, що
здiйснюються на територiї України;

2) передання ДПА України функцiї контролю за нарахуван�
ням та сплатою усiх податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв),
крiм тих, що контролюються Держмитслужбою та внескiв на со�
цiальне страхування;

400 Роздiл 8



3) визначити, що iншi адмiнiстратори податкiв i зборiв (обо�
в’язкових платежiв) здiйснюватимуть адмiнiстрування тих пла�
тежiв, що вносяться як плата за державнi послуги, надання до�
зволiв або як внески до державних цiльових фондiв.

8.2. Ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåði ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Íàöiîíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè
Нацiональний банк України (далi — НБУ) є особливим

центральним органом державного управлiння, завдання, функ�
цiї, повноваження i принципи органiзацiї якого визначаються
Конституцiєю України, Законом України «Про Нацiональний
банк України» та iншими законами України. Чинним законо�
давством до контрольних функцiй НБУ вiднесено: встановлення
для банкiв правил проведення банкiвських операцiй, бухгалтер�
ського облiку i звiтностi, захисту iнформацiї, коштiв та майна;
органiзацiя створення та методологiчне забезпечення системи
грошово�кредитної i банкiвської статистичної iнформацiї та ста�
тистики платiжного балансу; здiйснення банкiвського регулюван�
ня та нагляду; ведення Державного реєстру банкiв, лiцензуван�
ня банкiвської дiяльностi та операцiй у передбачених законами
випадках; ведення офiцiйного реєстру iдентифiкацiйних номе�
рiв емiтентiв платiжних карток внутрiшньодержавних платiжних
систем; сертифiкацiя аудиторiв, якi проводитимуть аудиторську
перевiрку банкiв, тимчасових адмiнiстраторiв та лiквiдаторiв бан�
ку; валютне регулювання, визначення порядку здiйснення опе�
рацiй в iноземнiй валютi, органiзацiя i здiйснення валютного
контролю за банками та iншими фiнансовими установами, якi
отримали лiцензiю НБУ на здiйснення валютних операцiй.

Державне регулювання дiяльностi банкiв здiйснюється НБУ
у таких формах: адмiнiстративне регулювання (передбачає ре�
єстрацiю банкiв i лiцензування їх дiяльностi; встановлення ви�
мог та обмежень щодо дiяльностi банкiв; застосування санкцiй
адмiнiстративного чи фiнансового характеру; нагляд за дiяльнiс�
тю банкiв; надання рекомендацiй щодо дiяльностi банкiв) та iнди�
кативне регулювання (встановлення обов’язкових економiчних
нормативiв; визначення норм обов’язкових резервiв для банкiв;
встановлення норм вiдрахувань до резервiв на покриття ризи�
кiв вiд активних банкiвських операцiй; визначення процентної
полiтики; рефiнансування банкiв; кореспондентських вiдносин;
управлiння золотовалютними резервами, включаючи валютнi
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iнтервенцiї; операцiй з цiнними паперами на вiдкритому ринку;
iмпорту та експорту капiталу).

Вiдповiдно до Закону України «Про банки i банкiвську дi�
яльнiсть» (вiд 07.12.2000) НБУ здiйснює державне регулюван�
ня дiяльностi банкiв у формi нагляду за їх дiяльнiстю. Наглядова
дiяльнiсть НБУ охоплює всi банки, їх пiдроздiли, афiлiйованих
та спорiднених осiб банкiв на територiї України та за кордоном,
установи iноземних банкiв в Українi, а також iнших юридичних
та фiзичних осiб у частинi дотримання вимог зазначеного зако�
ну щодо здiйснення банкiвської дiяльностi. Банкiвський нагляд
проводиться з метою забезпечення безпеки та фiнансової стабi�
льностi банкiвської системи, захисту iнтересiв вкладникiв i кре�
диторiв. Нагляд здiйснюється за дотриманням вказаними суб’єк�
тами банкiвського законодавства, нормативно�правових актiв
НБУ i економiчних нормативiв.

При здiйсненнi банкiвського нагляду НБУ має право вима�
гати вiд банкiв i їх керiвникiв усунення порушень банкiвського
законодавства, виконання нормативно�правових актiв НБУ для
уникнення або подолання небажаних наслiдкiв, що можуть по�
ставити пiд загрозу безпеку коштiв, якi довiренi таким банкам,
або завдати шкоди належному веденню банкiвської дiяльностi.
У разi виявлення порушення вимог законодавства щодо банкiв�
ської дiяльностi НБУ надiлений правом застосовувати заходи
впливу та санкцiї. Пiдконтрольним суб’єктом можуть бути бан�
ки, особи, якi охоплюються наглядовою дiяльнiстю НБУ з ме�
тою дотримання законодавства щодо банкiвської дiяльностi, а та�
кож особа, щодо якої є достовiрна iнформацiя про здiйснення
цiєю особою банкiвської дiяльностi без лiцензiї НБУ. Вiдповiд�
но до ст. 6 зазначеного Закону при здiйсненнi банкiвського на�
гляду НБУ може користуватися послугами iнших установ за
окремими угодами. НБУ при здiйсненнi нагляду за дiяльнiстю
банкiв не рiдше одного разу на рiк проводить перевiрку банкiв з
питань дотримання ними законодавства, яке регулює вiдноси�
ни у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одер�
жаних злочинним шляхом.

Особливою формою банкiвського нагляду є iнспектування
пiд яким розумiється виїзна перевiрка (iнспекцiйна перевiрка).
У Законi України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» зазнача�
ється, що кожний банк є об’єктом перевiрки (тобто пiдконтроль�
ним суб’єктом) на мiсцi iнспекторами НБУ чи аудиторами, при�
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значеними НБУ. Метою перевiрки є визначення рiвня безпеки i
стабiльностi операцiй банку, достовiрностi звiтностi банку i до�
тримання банком законодавства України про банки i банкiвську
дiяльнiсть, а також нормативно�правових актiв НБУ.

Положення про планування та порядок проведення iнспек�
цiйних перевiрок (затверджено постановою Правлiння НБУ № 276
вiд 17.07.2001 iз наступними змiнами i доповненнями) регулює
процес планування та проведення iнспектування службою бан�
кiвського нагляду НБУ банкiв та iнших осiб, якi охоплюються
наглядовою дiяльнiстю НБУ. Об’єктами перевiрки (тобто пiд�
контрольними суб’єктами) служби банкiвського нагляду НБУ є:
банк, його фiлiї та iншi власнi пiдроздiли банку (у тому числi тi,
що розташованi поза межами мiсцезнаходження головного офi�
су банку); власники iстотної участi в банку; юридичнi особи, що
здiйснюють банкiвську дiяльнiсть без банкiвської лiцензiї.

Iнспекцiйнi перевiрки (iнспектування) банкiв та їх фiлiй або
iнших власних пiдроздiлiв можуть бути плановими (здiйсню�
ються вiдповiдно до плану iнспекцiйних перевiрок, про прове�
дення яких НБУ зобов’язаний повiдомляти банк не пiзнiше нiж
за 10 днiв до початку перевiрки) та позаплановими (проводять�
ся за рiшенням НБУ при наявностi обґрунтованих пiдстав: ви�
явлення пiд час здiйснення безвиїзного нагляду (у тому числi за
результатами аналiзу показникiв системи раннього реагування)
суттєвого погiршення фiнансового стану банку або фактiв про�
ведення банком (його пiдроздiлами) ризикових операцiй, що за�
грожують iнтересам вкладникiв або iнших кредиторiв банку, чи
фактiв подання НБУ недостовiрної звiтностi, а також змiна влас�
ника (власникiв) iстотної участi у банку або голови спостереж�
ної ради та/або голови правлiння, набуття банком статусу спе�
цiалiзованого, звернення банку щодо вiдкриття фiлiй або iнших
власних пiдроздiлiв, отримання лiцензiй чи дозволiв, передба�
чених законодавством, тощо). Залежно вiд повноти охоплення
дiяльностi об’єкта контролю (тобто пiдконтрольного суб’єкта)
iнспекцiйнi перевiрки (iнспектування) можуть бути комплекс�
ними (перевiрка банку, фiлiй або iнших пiдроздiлiв банку, у про�
цесi якої перевiрцi пiдлягають усi напрями дiяльностi (у тому
числi управлiння дiяльнiстю) i тематичними (перевiряється окре�
мий напрямок дiяльностi/операцiй). Комплексним iнспекцiй�
ним перевiркам пiдлягають банки, якi здiйснюють банкiвську дi�
яльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї. Такi перевiрки не про�
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водяться у банках, в яких НБУ вiдкликав банкiвську лiцензiю.
Iншi особи, якi охоплюються наглядовою дiяльнiстю НБУ, пiд�
лягають перевiркам з окремих питань щодо їх дiяльностi/опе�
рацiй, фiнансового стану та впливу на дiяльнiсть банку.

НБУ здiйснює реєстрацiю банкiв шляхом внесення вiдпо�
вiдного запису до Державного реєстру банкiв, пiсля чого банк
набуває статусу юридичної особи та отримує банкiвську лiцен�
зiю, яка може бути вiдкликана у передбачених законодавством
випадках. Порядок, умови створення та здiйснення державної
реєстрацiї банкiв, порядок вiдкриття фiлiй i представництв бан�
кiв, порядок надання попереднього дозволу на створення банку
з iноземним капiталом, порядок надання дозволу на придбання
або збiльшення iстотної участi в банку визначено у Положеннi
про порядок створення i державної реєстрацiї банкiв, їх фiлiй,
представництв, вiддiлень (затверджене постановою Правлiння
НБУ № 375 вiд 31.08.2001).

Фiнансова звiтнiсть банкiв, що подається до НБУ, має бу�
ти щорiчно перевiрена аудитором. Аудиторська перевiрка бан�
ку здiйснюється аудитором, який має сертифiкат НБУ на ауди�
торську перевiрку банкiвських установ. З метою об’єктивностi
проведення аудиторського контролю дiяльностi банкiв НБУ ве�
де реєстр аудиторiв, в якому мiстяться данi про аудиторiв бан�
кiв, що мають Свiдоцтво та можуть проводити аудиторськi пере�
вiрки банкiв. Положенням про ведення реєстру аудиторiв банкiв
Нацiонального банку України (затверджене постановою Прав�
лiння НБУ № 251 вiд 09.07.2007) встановлюються єдинi умови
та порядок ведення НБУ реєстру аудиторiв, що мають право на
здiйснення аудиту банкiв.

Комiтет з питань аудиту банкiв НБУ забезпечує контроль за
виконанням банками вимог законодавства України щодо пере�
вiрки (аудиту) та здiйснює пiдтвердження аудитором (керiвни�
ком аудиторської фiрми), який має сертифiкат на право прове�
дення аудиту банкiв i внесений до вiдповiдного реєстру аудито�
рiв банкiв НБУ, рiчної фiнансової звiтностi банкiв, що подається
НБУ та пiдлягає публiкацiї в газетi «Голос України» чи «Уря�
довий кур’єр», а також проводить монiторинг якостi проведе�
них аудиторами (аудиторськими фiрмами) перевiрок банкiв.

Крiм цього банки створюють службу внутрiшнього аудиту,
яка є органом оперативного контролю спостережної ради банку
та виконує такi функцiї: наглядає за поточною дiяльнiстю бан�
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ку; контролює дотримання законiв, нормативно�правових актiв
НБУ та рiшень органiв управлiння банку; перевiряє результати
поточної фiнансової дiяльностi банку; аналiзує iнформацiю та
вiдомостi про дiяльнiсть банку, професiйну дiяльнiсть її працiв�
никiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами
банку; надає спостережнiй радi висновки та пропозицiї за ре�
зультатами перевiрок; тощо.

Вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України «Про
систему валютного регулювання i валютного контролю» (вiд
19.02.1993 iз наступними змiнами i доповненнями) НБУ та упов�
новаженi банки здiйснюють валютний контроль. Положення про
валютний контроль (затверджене постановою Правлiння НБУ
№ 49 вiд 08.02.2000) визначає основнi засади здiйснення НБУ
функцiй головного органу валютного контролю. До компетен�
цiї НБУ у сферi валютного регулювання та контролю належать:
видання нормативно�правових актiв щодо ведення валютних
операцiй; видача та вiдкликання лiцензiй, здiйснення контролю,
у тому числi шляхом здiйснення планових i позапланових пере�
вiрок за дiяльнiстю банкiв, юридичних та фiзичних осiб (рези�
дентiв та нерезидентiв), якi отримали лiцензiю НБУ на здiйснен�
ня валютних операцiй, в частинi дотримання ними валютного
законодавства; встановлення лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї
для банкiв та iнших установ, що купують та продають iноземну
валюту; застосовування вiдповiдальностi до банкiв, юридичних
та фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв) за порушення пра�
вил валютного регулювання i валютного контролю.

Правлiнням НБУ затверджено Положення про здiйснення
уповноваженими банками контролю за проведенням резиден�
тами та нерезидентами, до яких застосованi спецiальнi санкцiї
згiдно зi статтею 37 Закону України «Про зовнiшньоекономiч�
ну дiяльнiсть», валютних операцiй через цi банки (№ 198 вiд
21.03.2003), що встановлює порядок здiйснення уповноважени�
ми банками контролю за проведенням резидентами та нерези�
дентами, до яких застосованi спецiальнi санкцiї згiдно зi ст. 37
Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть», валют�
них операцiй через цi банки, а також порядок формування, об�
мiну та використання iнформацiї про спецiальнi санкцiї, якими є
iндивiдуальний режим лiцензування або тимчасове зупинення
зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Спецiальнi санкцiї застосо�
вує Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї
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України до суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
та iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi згiдно зi ст. 37
Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть», за по�
данням НБУ та iнших органiв. У Департаментi валютного конт�
ролю та лiцензування НБУ, зберiгається iнформацiя щодо за�
стосування вказаних санкцiй. Уповноважений банк, який отри�
мав вiд названого Департаменту iнформацiю про застосування
(скасування) до резидентiв i нерезидентiв спецiальних санкцiй,
має керуватися нею пiд час здiйснення валютного контролю за
операцiями своїх клiєнтiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяль�
ностi та щоразу пiд час отримання доручення на перерахування
коштiв на користь нерезидента зобов’язаний перевiрити, чи бу�
ли застосованi спецiальнi санкцiї до цього нерезидента. У разi
отримання вiд Департаменту валютного контролю та лiцензу�
вання iнформацiї про застосування до резидентiв i нерезидентiв
спецiальних санкцiй уповноважений банк зобов’язаний перевi�
рити, чи були застосованi спецiальнi санкцiї до його клiєнтiв.
Таку перевiрку банк повинен здiйснювати також щодо всiх но�
вих клiєнтiв пiд час прийняття їх на обслуговування (надання
разових послуг).

НБУ здiйснює фiнансовий монiторинг та встановлює загаль�
нi вимоги НБУ щодо: виявлення та реєстрацiї банками фiнан�
сових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу; iден�
тифiкацiї клiєнтiв; надання банками спецiально уповноважено�
му органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу
iнформацiї вiдповiдно до вимог законiв України з питань запо�
бiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом.

8.3. Äåðæàâíèé êîìiòåò ôiíàíñîâîãî ìîíiòîðèíãó
òà iíøi ñóá’ºêòè, ùî ïðîâîäÿòü
ôiíàíñîâèé ìîíiòîðèíã
У чинному законодавствi фiнансовий монiторинг визна�

чено як сукупнiсть заходiв, спрямованих на виконання вимог
законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiд�
миванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом. Об’єктом
фiнансового монiторингу є публiчнi i приватнi фiнанси. Фiнан�
совий монiторинг проводять уповноваженi державнi органи та
установи, що обслуговують здiйснення фiнансових операцiй, вiд�
стежують та фiксують фiнансовi операцiї, якi вiдповiдають ви�
значеним Законом України «Про запобiгання та протидiю лега�
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лiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом»
(вiд 28.11.2002 iз наступними змiнами) критерiям сумнiвностi,
аналiзують одержану iнформацiю про сумнiвнi операцiї з метою
виявлення схем та механiзмiв легалiзацiї доходiв, одержаних
злочинним шляхом, i фiнансування тероризму. Пiд фiнансовою
операцiєю розумiється будь�яка операцiя, пов’язана iз здiйснен�
ням або забезпеченням здiйснення платежу за допомогою суб’єк�
та первинного фiнансового монiторингу, зокрема: внесення або
зняття депозиту (внеску, вкладу); переказ грошей з рахунку на
рахунок; обмiн валюти; надання послуг з випуску, купiвлi або
продажу цiнних паперiв та iнших видiв фiнансових активiв; на�
дання або отримання позики або кредиту; страхування (пере�
страхування); надання фiнансових гарантiй та зобов’язань; до�
вiрче управлiння портфелем цiнних паперiв; фiнансовий лiзинг;
здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) дер�
жавної та iншої грошової лотереї; надання послуг з випуску, ку�
пiвлi, продажу i обслуговування чекiв, векселiв, платiжних кар�
ток, грошових поштових переводiв та iнших платiжних iнстру�
ментiв; вiдкриття рахунку.

Система фiнансового монiторингу (залежно вiд суб’єктiв, якi
його здiйснюють) складається з двох рiвнiв — первинного та дер�
жавного. Суб’єктами первинного фiнансового монiторингу є:
банки, страховi та iншi фiнансовi установи; платiжнi органiза�
цiї, члени платiжних систем, еквайринговi та клiринговi устано�
ви; товарнi, фондовi та iншi бiржi; професiйнi учасники ринку
цiнних паперiв; iнститути спiльного iнвестування; гральнi закла�
ди, ломбарди, юридичнi особи, якi проводять будь�якi лотереї;
пiдприємства, органiзацiї, якi здiйснюють управлiння iнвести�
цiйними фондами чи недержавними пенсiйними фондами; пiд�
приємства i об’єднання зв’язку, iншi не кредитнi органiзацiї, якi
здiйснюють переказ грошових коштiв; iншi юридичнi особи, якi
вiдповiдно до законодавства здiйснюють фiнансовi операцiї.

Суб’єкти державного фiнансового монiторингу подiляються
на двi категорiї залежно вiд їх завдань i функцiй — це суб’єкт iз
спецiальним статусом (центральний орган виконавчої влади —
Державний комiтет фiнансового монiторингу, який здiйснює обо�
в’язковий фiнансовий монiторинг що полягає в аналiзi iнфор�
мацiї щодо фiнансових операцiй, яка надається суб’єктами пер�
винного фiнансового монiторингу, а також вживанню заходiв з
перевiрки такої iнформацiї вiдповiдно до законодавства Украї�
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ни), та суб’єкти, що виконують функцiї регулювання та нагляду
за дiяльнiстю юридичних осiб, якi забезпечують здiйснення фi�
нансових операцiй (центральнi органи виконавчої влади та НБУ).

Державний комiтет фiнансового монiторингу України (да�
лi — Держфiнмонiторинг) є специфiчним органом фiнансового
контролю з питань фiнансового монiторингу. Його правовий ста�
тус визначає Положення про Державний комiтет фiнансового
монiторингу України (затверджено постановою Кабiнету Мiнi�
стрiв України № 100 вiд 31.01.2007). Держфiнмонiторинг є цент�
ральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом, дi�
яльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнi�
стрiв України. До його основних завдань вiдноситься: участь у
реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї ле�
галiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
i фiнансуванню тероризму; збирання, оброблення та аналiз iн�
формацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов’язковому
фiнансовому монiторингу; створення та забезпечення функцiо�
нування єдиної державної iнформацiйної системи у сферi запо�
бiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму; налагодження
спiвробiтництва, взаємодiї та iнформацiйного обмiну з органа�
ми державної влади, компетентними органами iноземних дер�
жав i мiжнародними органiзацiями у сферi запобiгання та про�
тидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, i фiнансуванню тероризму; забезпечення в установле�
ному порядку представництва України в мiжнародних органiза�
цiях з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню теро�
ризму.

Держфiнмонiторинг здiйснює виконання покладених на ньо�
го завдань безпосередньо i через утворенi ним у регiонах вiдпо�
вiднi структурнi пiдроздiли.

Контрольна функцiя реалiзується Держфiмонiторингом пiд
час сприяння виявленню у фiнансових операцiях ознак викори�
стання доходiв, одержаних злочинним шляхом; забезпечення ве�
дення в установленому законодавством порядку облiку фiнан�
сових операцiй, якi мають ознаки таких, що пiдлягають фiнан�
совому монiторингу; забезпечення формування перелiку осiб,
пов’язаних з провадженням терористичної дiяльностi, та дове�
дення його до суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу у
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порядку, погодженому з iншими суб’єктами державного фiнан�
сового монiторингу.

Держфiнмонiторинг виконує iншi функцiї, якi пов’язанi з
контрольною, зокрема: аналiтичну (проводить аналiз ефектив�
ностi заходiв, що вживаються суб’єктами первинного фiнансо�
вого монiторингу для запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiд�
миванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуван�
ню тероризму); нормотворчу (здiйснює у сферi запобiгання та
протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочин�
ним шляхом, i фiнансуванню тероризму методичне забезпечен�
ня суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу, центральних
органiв виконавчої влади та iнших державних органiв, якi вiд�
повiдно до законодавства виконують функцiї з регулювання i на�
гляду за такими суб’єктами); органiзацiйну (розробляє i затвер�
джує комплекснi заходи щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнан�
суванню тероризму; бере участь у розробленнi проектiв Держав�
ної програми економiчного i соцiального розвитку та Держав�
ного бюджету України, Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв
України); координацiйну (координує заходи, що проводяться
вiдповiдними суб’єктами у зазначенiй сферi).

НБУ, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового рин�
ку, спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi
регулювання ринкiв фiнансових послуг зобов’язанi: вимагати вiд
суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу виконання зав�
дань та обов’язкiв, передбачених Законом України «Про запобi�
гання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом»; проводити перевiрку стану органiзацiї про�
фесiйної пiдготовки працiвникiв та керiвникiв пiдроздiлiв, вiд�
повiдальних за проведення внутрiшнього фiнансового монiторин�
гу, вживати заходiв, передбачених цим Законом; пiд час здiйс�
нення нагляду перевiряти виконання вимог актiв законодавства
з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) дохо�
дiв та фiнансуванню тероризму, вживати в установленому зако�
нодавством порядку заходiв, передбачених зазначеним Законом;
iнформувати Держфiнмонiторинг про виявленi випадки пору�
шення законодавства суб’єктами первинного фiнансового мо�
нiторингу; забезпечувати зберiгання iнформацiї, одержаної вiд
суб’єктiв первинного та державного фiнансового монiторингу i
правоохоронних органiв; погоджувати з Держфiнмонiторингом
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будь�якi нормативнi документи, що стосуються питань, пов’яза�
них з виконанням вимог вказаного вище Закону; надавати Держ�
фiнмонiторингу iнформацiю i документи, необхiднi для вико�
нання покладених на нього завдань (за винятком iнформацiї
щодо особистого життя громадян), в порядку, визначеному за�
конодавством.

Об’єктом фiнансового монiторингу є фiнансовi операцiї, якi
залежно вiд їх особливостей подiляються на тi, що пiдлягають
обов’язковому фiнансовому монiторингу, та тi, якi пiдлягають
внутрiшньому фiнансовому монiторингу. Перелiк фiнансових
операцiй, якi пiдлягають обов’язковому фiнансовому монiтори�
нгу, чiтко визначено законодавством, а перелiк фiнансових опе�
рацiй, якi пiдлягають внутрiшньому фiнансовому монiторингу,
не вичерпний. Так, якщо у суб’єкта первинного фiнансового мо�
нiторингу виникають пiдстави вважати, що фiнансова операцiя
проводиться з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, вiн може
здiйснювати внутрiшнiй фiнансовий монiторинг.

Внутрiшнiй фiнансовий монiторинг здiйснюють суб’єкти
первинного фiнансового монiторингу, якi мають виявляти фi�
нансовi операцiї, що пiдлягають обов’язковому фiнансовому
монiторингу, та iншi фiнансовi операцiї, що можуть бути пов’я�
занi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв.

Суб’єкт первинного фiнансового монiторингу зобов’язаний:
проводити iдентифiкацiю особи, яка здiйснює фiнансову опера�
цiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу вiдповiдно до Зако�
ну України «Про запобігання та протидію легалізації (відми�
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», або вiдкриває
рахунок (в тому числi депозитний), на пiдставi наданих в уста�
новленому порядку документiв або за наявностi пiдстав вважа�
ти, що iнформацiя щодо iдентифiкацiї особи потребує уточнен�
ня; забезпечувати виявлення i реєстрацiю фiнансових операцiй,
що вiдповiдно до Закону пiдлягають фiнансовому монiторингу;
надавати Держфiнмонiторингу iнформацiю про фiнансову опе�
рацiю, що пiдлягає обов’язковому фiнансовому монiторингу, не
пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з моменту її реєстрацiї;
сприяти працiвникам Держфiнмонiторингу у проведеннi ана�
лiзу фiнансових операцiй, що пiдлягають обов’язковому фiнан�
совому монiторингу; надавати вiдповiдно до законодавства до�
даткову iнформацiю на запит Держфiнмонiторингу, пов’язану з
фiнансовими операцiями, що стали об’єктом фiнансового монi�
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торингу, в тому числi таку, що становить банкiвську та комер�
цiйну таємницю, не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з
моменту отримання запиту; сприяти суб’єктам державного фi�
нансового монiторингу з питань проведення аналiзу фiнансових
операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу; вживати за�
ходiв щодо запобiгання розголошенню (у тому числi особам, сто�
совно фiнансових операцiй яких проводиться перевiрка) iнфор�
мацiї, яка надається Держфiнмонiторингу, та iншої iнформацiї з
питань фiнансового монiторингу (в тому числi про факт подан�
ня такої iнформацiї); зберiгати документи, якi стосуються iден�
тифiкацiї осiб, якими здiйснено фiнансову операцiю, що згiдно
з даним Законом пiдлягає фiнансовому монiторингу, та всю до�
кументацiю про здiйснення фiнансової операцiї протягом п’яти
рокiв пiсля проведення такої фiнансової операцiї.

Суб’єкт первинного фiнансового монiторингу з урахуванням
вимог чинного законодавства i нормативно�правових актiв Держ�
фiнмонiторингу встановлює правила проведення внутрiшнього
фiнансового монiторингу та призначає працiвника, вiдповiдаль�
ного за його проведення, який є незалежним у своїй дiяльностi
i пiдзвiтним тiльки керiвнику суб’єкта первинного фiнансового
монiторингу.

Порядок надання Держфiнмонiторингу iнформацiї про фi�
нансову операцiю, що пiдлягає обов’язковому фiнансовому мо�
нiторингу, встановлюється вiдповiдно НБУ — для банкiв, а Ка�
бiнетом Мiнiстрiв України — для iнших суб’єктiв первинного
фiнансового монiторингу.

У вимогах до органiзацiї фiнансового монiторингу суб’єкта�
ми первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та
протидiї запровадженню в легальний обiг доходiв, одержаних
злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму (затвердженi
наказом Державного департаменту фiнансового монiторингу
№ 40 вiд 24.04.2003) зазначається, що координацiя дiяльностi з
проведення суб’єктом (вiдокремленим пiдроздiлом) заходiв фi�
нансового монiторингу покладається на вiдповiдального пра�
цiвника, який призначається керiвником суб’єкта i є незалеж�
ним у своїй дiяльностi та пiдзвiтним тiльки керiвнику суб’єкта.
У разi недоцiльностi введення окремої посади вiдповiдальним за
проведення фiнансового монiторингу може призначатися керiв�
ник суб’єкта. З урахуванням особливостей органiзацiйної струк�
тури суб’єкта може бути створено окремий структурний пiдроз�
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дiл з питань проведення фiнансового монiторингу. Не може бути
призначена вiдповiдальним працiвником особа: яка має суди�
мiсть за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не пога�
шена i не знята в установленому законодавством порядку; з якою
у суб’єкта (вiдокремленого пiдроздiлу) немає трудових вiдносин.

Суб’єктом первинного фiнансового монiторингу розробля�
ються внутрiшнi документи: правила проведення внутрiшнього
фiнансового монiторингу (визначають порядок та умови про�
ведення заходiв, спрямованих на недопущення використання
суб’єкта i його вiдокремлених пiдроздiлiв для легалiзацiї (вiд�
мивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансу�
вання тероризму), програма здiйснення фiнансового монiторин�
гу (мiстить план запровадження комплексу заходiв з органiзацiї
проведення фiнансового монiторингу з урахуванням окремих
напрямкiв дiяльностi суб’єкта, у тому числi тих, що здiйсню�
ються його вiдокремленими пiдроздiлами) та план проведення
перевiрок виконання зазначених заходiв.

Вимоги щодо: призначення, прав та обов’язкiв, квалiфiкацiї
працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiто�
рингу, програм їх навчання та пiдвищення квалiфiкацiї; установ�
лення правил проведення фiнансового монiторингу та програм
його здiйснення; виявлення операцiй, що пiдлягають фiнансо�
вому монiторингу, та надання iнформацiї про них; iдентифiка�
цiї осiб, якi здiйснюють фiнансовi операцiї та зберiгання вiдпо�
вiдних документiв; пiдготовки персоналу з метою виявлення
фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу
визначаються у нормативно�правових актах, якi безпосередньо
приймаються суб’єктами державного фiнансового монiторингу.
Так, зазначенi вимоги щодо здiйснення фiнансового монiторин�
гу вiдповiдними суб’єктами мiстять: Положення про здiйснення
фiнансового монiторингу фiнансовими установами (затвердже�
но розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фi�
нансових послуг України № 25 вiд 05.08.2003), Положення про
здiйснення банками фiнансового монiторингу (затверджене по�
становою правлiння НБУ № 189 вiд 14.05.2003), Положення про
здiйснення фiнансового монiторингу учасниками ринку цiнних
паперiв (затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних па�
перiв та фондового ринку № 538 вiд 04.10.2005).

Важливе значення має проведення фiнансового монiторин�
гу банками. Положенням про здiйснення банками фiнансового
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монiторингу встановлюються загальнi вимоги НБУ щодо: вияв�
лення та реєстрацiї банками фiнансових операцiй, що пiдляга�
ють фiнансовому монiторингу; iдентифiкацiї клiєнтiв; надання
банками спецiально уповноваженому органу виконавчої влади
з питань фiнансового монiторингу iнформацiї вiдповiдно до ви�
мог законiв України з питань запобiгання легалiзацiї доходiв,
одержаних злочинним шляхом.

8.4. Ïîâíîâàæåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîìiòåòó Óêðà¿íè,
Ïåíñiéíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ïðîáiðíî¿
ñëóæáè, Äåðæàâíî¿ iíñïåêöi¿ ç êîíòðîëþ çà öiíàìè,
Äåðæàâíî¿ êîìiñi¿ ç öiííèõ ïàïåðiâ òà ôîíäîâîãî
ðèíêó, Äåðæàâíî¿ êîìiñi¿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíêiâ
ôiíàíñîâèõ ïîñëóã Óêðà¿íè ó ñôåði ôiíàíñîâîãî
êîíòðîëþ
Поряд з виконанням iнших функцiй фiнансовий конт�

роль здiйснюють Пенсiйний фонд України, Антимонопольний
комiтет України, Державна пробiрна служба України, Держав�
на iнспекцiя з контролю за цiнами, Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку, Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України.

Антимонопольний комiтет України — це державний орган
iз спецiальним статусом, метою дiяльностi якого є забезпечення
державного захисту конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльнос�
тi та у сферi державних закупiвель. Правовий статус Антимоно�
польного комiтету України визначає Закон України «Про Ан�
тимонопольний комiтет України» (вiд 26.11.1993 iз наступними
змiнами i доповненнями). До системи органiв Антимонопольно�
го комiтету України входять Антимонопольний комiтет Украї�
ни та його територiальнi вiддiлення.

Одним iз основних завдань Антимонопольного комiтету
України є участь у формуваннi та реалiзацiї конкурентної полi�
тики в частинi: здiйснення контролю щодо створення конку�
рентного середовища та захисту конкуренцiї у сферi державних
закупiвель та iншi. Тимчасовим Положенням про закупівлю то�
варів, робіт і послуг за державні кошти до основних функцiй
Антимонопольного комiтету України у сферi державних заку�
пiвель вiднесено: розроблення і організація здійснення заходів,
спрямованих на створення та розвиток конкурентного середо�
вища у сфері закупівель, інше.
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Фiнансовий контроль, у визначених законодавством межах,
проводить Пенсiйний фонд України, що дiє вiдповiдно до По�
ложення про Пенсiйний фонд (затверджене Указом Президента
України № 121 вiд 01.030.2001) та є центральним органом вико�
навчої влади. Вiн здiйснює керiвництво та управлiння солiдар�
ною системою загальнообов’язкового державного пенсiйного стра�
хування, провадить збiр, акумуляцiю та облiк страхових внескiв,
призначає пенсiї та готує документи для їх виплати, забезпечує
своєчасне i в повному обсязi фiнансування та виплату пенсiй, до�
помоги на поховання, iнших соцiальних виплат, якi згiдно iз за�
конодавством здiйснюються за рахунок коштiв Пенсiйного фон�
ду України, здiйснює контроль за цiльовим використанням кош�
тiв Пенсiйного фонду України. Дiяльнiсть Пенсiйного фонду
України спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв
України через мiнiстра працi та соцiальної полiтики України.

Пенсiйний фонд України здiйснює свої повноваження без�
посередньо та через утворенi в установленому порядку головнi
управлiння Пенсiйного фонду України в Автономнiй Республiцi
Крим, областях, мiстах Києвi, Севастополi, та управлiння Пен�
сiйного фонду України в районах, мiстах i районах у мiстах.

Основними завданнями Пенсiйного фонду України є: забез�
печення збирання та акумулювання коштiв, призначених для пен�
сiйного забезпечення, повного i своєчасного фiнансування ви�
трат на виплату пенсiй, допомоги на поховання та iнших соцi�
альних виплат, що здiйснюються з коштiв Пенсiйного фонду
України; ефективне використання коштiв Пенсiйного фонду
України, здiйснення в межах своєї компетенцiї контрольних
функцiй, удосконалення методiв фiнансового планування, звiт�
ностi та системи контролю за витрачанням коштiв Пенсiйного
фонду України.

Контрольну функцiю у сферi фiнансiв Пенсiйний фонд Украї�
ни реалiзує пiд час: планування доходiв та видаткiв Пенсiйного
фонду України, розробки проекту бюджету Пенсiйного фонду
України та подання його в установленому порядку на затвер�
дження Кабiнету Мiнiстрiв України; складання звiту про вико�
нання бюджету Пенсiйного фонду України.

Пенсiйний фонд України вiдповiдно до покладених на ньо�
го завдань забезпечує повний та своєчасний облiк платникiв збо�
ру на обов’язкове державне пенсiйне страхування. Iнструкцiя
про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застра�
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хованими особами внескiв на загальнообов’язкове державне пен�
сiйне страхування до Пенсiйного фонду України (затверджена
постановою Правлiння Пенсiйного фонду України № 21�1 вiд
19.12.2003) визначає процедуру реєстрацiї та облiку платникiв
внескiв на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування
(далi — страховi внески), обчислення i сплати страхових внес�
кiв та iнших платежiв до бюджету Пенсiйного фонду України
пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд фор�
ми власностi, виду дiяльностi i господарювання та фiзичними
особами, нарахування i сплати фiнансових санкцiй та пенi, по�
дання страхувальниками звiтностi управлiнням Пенсiйного фон�
ду України в районах, мiстах i районах у мiстах.

Органи Пенсiйного фонду України: забезпечують збiр та аку�
муляцiю зборiв на обов’язкове державне пенсiйне страхування i
разом з податковими органами здiйснюють контроль за своєчас�
ним i повним надходженням зазначених внескiв на рахунки Пен�
сiйного фонду України в установах банкiв; органiзовують в уста�
новленому правлiнням Пенсiйного фонду України порядку збiр
добровiльних внескiв пiдприємств, установ, органiзацiй i гро�
мадян та разом з органами соцiального захисту населення ви�
значають напрями їх використання (Iнструкцiя по бухгалтерсь�
кому облiку та звiтностi в органах Пенсiйного фонду України,
затверджена постановою Правлiння Пенсiйного фонду України
№ 11�4 вiд 13.12.1994) .

З метою виконання завдання Пенсiйного фонду України —
забезпечення збирання та акумулювання страхових внескiв, iн�
ших надходжень до бюджету Пенсiйного фонду Законом України
«Про порядок погашення зобов’язань платникiв податкiв перед
бюджетами та державними цiльовими фондами» (вiд 21.12.2000
iз наступними змiнами) до контролюючих органiв вiднесено орга�
ни Пенсiйного фонду, та надiлено правом здiйснювати перевiр�
ки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати
збору на обов’язкове державне пенсiйне страхування. Вiдповiдно
до Закону України «Про здiйснення контролю за сплатою збору
на обов’язкове державне пенсiйне страхування та збору на обо�
в’язкове соцiальне страхування» (вiд 21.05.1999) органи Пенсiй�
ного фонду України мають право проводити плановi та позапла�
новi виїзнi перевiрки фiнансово�господарської дiяльностi суб’єк�
тiв пiдприємницької дiяльностi стосовно сплати та цiльового
використання збору на обов’язкове державне пенсiйне страхуван�
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ня. Крiм цього, Пенсiйний фонд здiйснює в межах своїх повно�
важень контроль за цiльовим використанням коштiв Пенсiйного
фонду України, проводить перевiрки правильностi сплати збо�
ру на обов’язкове державне пенсiйне страхування, призначення
та виплати пенсiй, iнших виплат, що фiнансуються за рахунок
коштiв Пенсiйного фонду України. Контроль на пiдприємствах,
в установах та органiзацiях проводиться шляхом перевiрки бух�
галтерських документiв про нарахований заробiток та iншi ви�
плати, нарахування страхових внескiв, платiжних доручень про
перерахування сум страхових внескiв на рахунок Пенсiйного
фонду, документiв, що пов’язанi iз сплатою збору на обов’язкове
державне пенсiйне страхування з окремих видiв господарських
операцiй, а саме операцiй з купiвлi�продажу валют, продажу юве�
лiрних виробiв iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнно�
го камiння, вiдчуження легкових автомобiлiв, купiвлi�продажу
нерухомого майна, послуг стiльникового рухомого зв’язку, iнших
розрахункових документiв. Перевiрцi пiдлягають документи за
весь перiод з моменту проведення попередньої перевiрки.

Порядок оформлення результатiв документальних перевiрок
з дотримання чинного законодавства платниками збору на обо�
в’язкове державне пенсiйне страхування (затверджено постано�
вою правлiння Пенсiйного фонду України № 6�7 вiд 21.03.2003)
регулює питання проведення посадовими особами органiв Пен�
сiйного фонду України документальних перевiрок щодо пра�
вильностi обчислення та сплати збору на обов’язкове державне
пенсiйне страхування, а також цiльового використання його кош�
тiв, зокрема пiдприємствами (об’єднаннями), установами, орга�
нiзацiями (їх фiлiями, вiддiленнями та iншими вiдокремленими
пiдроздiлами) незалежно вiд форми власностi, фiзичними осо�
бами — суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, якi використо�
вують працю найманих працiвникiв (далi — платники).

Перевiрка фiнансово�господарської дiяльностi платникiв збо�
ру на обов’язкове державне пенсiйне страхування щодо сплати
та цiльового використання збору на обов’язкове державне пен�
сiйне страхування може бути: плановою документальною (пере�
вiрка фiнансово�господарської дiяльностi платника, яка перед�
бачена в планi роботи органу Пенсiйного фонду України i про�
водиться за мiсцезнаходженням такого платника чи за мiсцем
розташування об’єкта власностi, стосовно якого проводиться та�
ка перевiрка та здiйснюється за сукупними показниками фiнан�
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сово�господарської дiяльностi платника за письмовим рiшен�
ням керiвника вiдповiдного органу Пенсiйного фонду України
не частiше одного разу на календарний рiк у межах компетенцiї
органу Пенсiйного фонду України); позаплановою докумен�
тальною (перевiрка, яка не передбачена в планах роботи органу
Пенсiйного фонду України i проводиться за наявностi хоча б
однiєї з таких обставин: за наслiдками зустрiчних перевiрок ви�
явлено факти, якi свiдчать про порушення платником норм за�
конодавства; платником не подано в установлений строк доку�
ментiв обов’язкової звiтностi; виявлено недостовiрнiсть даних,
заявлених у документах обов’язкової звiтностi; платник подав у
встановленому порядку скаргу про порушення законодавства
посадовими особами органу Пенсiйного фонду України пiд час
проведення планової чи позапланової документальної перевiр�
ки; у разi виникнення потреби в перевiрцi вiдомостей, отрима�
них вiд особи, яка мала правовi вiдносини з платником, якщо
платник не надасть пояснення та їх документальнi пiдтверджен�
ня на обов’язковий письмовий запит органу Пенсiйного фонду
України протягом трьох робочих днiв вiд дня отримання запи�
ту. Позапланова перевiрка може здiйснюватись i на пiдставi рi�
шення Кабiнету Мiнiстрiв України); зустрiчною (позапланова
документальна перевiрка фiнансово�господарської дiяльнос�
тi платника з питань сплати та цiльового використання збору
на обов’язкове державне пенсiйне страхування разом з iншими
платниками). Органи Пенсiйного фонду України мають право
проводити в установленому порядку плановi та позаплановi пе�
ревiрки фiнансово�бухгалтерських документiв, звiтiв, планiв,
кошторисiв та iнших документiв платникiв щодо правильностi
обчислення та сплати збору на обов’язкове державне пенсiйне
страхування, а також цiльового використання його коштiв.

Пенсiйний фонд з метою здiйснення фiнансового контролю
реалiзує функцiю облiку. Так, Порядком ведення органами Пе�
нсiйного фонду України облiку надходження платежiв зi збору
на обов’язкове державне пенсiйне страхування та iнших платежiв
(затверджено постановою правлiння Пенсiйного фонду Украї�
ни № 2�4 вiд 19.01.2002) установлюється механiзм здiйснення
органами Пенсiйного фонду України облiку надходження пла�
тежiв зi збору на обов’язкове державне пенсiйне страхування та
iнших платежiв (надалi — платежi), якi справляються з платни�
кiв згiдно з Законом України «Про збiр на обов’язкове держав�
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не пенсiйне страхування», сум штрафних санкцiй та пенi, що за�
стосовуються до пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян
вiдповiдно до чинного законодавства. Облiк надходження пла�
тежiв ведеться спецiалiстами вiддiлу (пiдвiддiлу) надходження
доходiв районних (мiських) вiддiлiв (управлiнь) вiдповiдно до
порядку, встановленого чинним законодавством щодо справлян�
ня платежiв до Пенсiйного фонду України. Для забезпечення
контролю за повнотою та своєчаснiстю розрахункiв платникiв
за видами платежiв, органи Пенсiйного фонду України прово�
дять облiк платежiв згiдно з кодами видiв надходжень до Пен�
сiйного фонду України.

Враховуючи важливiсть функцiй, якi має Пенсiйний фонд
України, вiн має право: застосовувати фiнансовi санкцiї, перед�
баченi законом; стягувати з платникiв страхових внескiв не�
сплаченi суми страхових внескiв; порушувати в установленому
законом порядку питання про притягнення до вiдповiдальностi
осiб, винних у порушеннi законодавства про загальнообов’язко�
ве державне пенсiйне страхування.

Державна пробiрна служба утворена у складi Мiнiстерства
фiнансiв України як урядовий орган державного управлiння та
дiє на пiдставi Положення про Державну пробiрну службу (за�
тверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 732 вiд
28.04.2000). Державна пробiрна служба: виконує контрольно�
наглядовi функцiї у сферi державного пробiрного контролю, а
також регулятивнi та дозвiльно�реєстрацiйнi функцiї щодо фi�
зичних та юридичних осiб, зокрема проводить у межах своїх по�
вноважень перевiрки додержання суб’єктами пiдприємницької
дiяльностi та iншими суб’єктами господарювання вимог законо�
давства у процесi здiйснення операцiй з дорогоцiнними метала�
ми i дорогоцiнним камiнням, виробами з них та матерiалами, що
мiстять дорогоцiннi метали.

Iнструкцiя про порядок проведення перевiрок щодо додер�
жання чинного законодавства при виконаннi операцiй з дорого�
цiнними металами i дорогоцiнним камiнням (затверджена на�
казом Мiнiстерства фiнансiв України № 240 вiд 18.05.2001) ви�
значає порядок проведення перевiрок щодо додержання чинного
законодавства при виконаннi операцiй з дорогоцiнними мета�
лами i дорогоцiнним камiнням. Так, Державна пробiрна служба
з метою забезпечення виконання вимог актiв законодавства що�
до одержання, використання, облiку та зберiгання дорогоцiнних
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металiв i дорогоцiнного камiння проводить перевiрки та обсте�
ження суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд фор�
ми власностi, якi здiйснюють операцiї iз дорогоцiнними метала�
ми i дорогоцiнним камiнням, виробами з них та матерiалами, що
мiстять дорогоцiннi метали, а також скуповують, приймають у
заставу i на комiсiю ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних
металiв i дорогоцiнного камiння, здiйснюють торгiвлю ними або
надають посередницькi послуги в торгiвлi, зберiгають та експо�
нують рiзноманiтнi предмети, що мiстять зазначенi цiнностi, зби�
рають i переробляють вiдходи та брухт дорогоцiнних металiв i до�
рогоцiнного камiння (далi — об’єкти). Державна пробiрна служ�
ба здiйснює контроль за виконанням вимог актiв законодавства
щодо одержання, використання, облiку та зберiгання дорогоцiн�
них металiв i дорогоцiнного камiння у вiйськових частинах, пiд�
роздiлах, установах та органiзацiях Мiнiстерства оборони України,
Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки Украї�
ни, а також в установах i органiзацiях, що належать до сфери iн�
ших центральних органiв виконавчої влади, якщо вони здiйсню�
ють операцiї з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням.
Контроль за дотриманням законодавства, що регулює питання
виробництва, використання i реалiзацiї дорогоцiнних металiв i
дорогоцiнного камiння та здiйснення операцiй з ними, здiйсню�
ється шляхом проведення: планових та позапланових перевiрок;
планових обстежень (встановлення спроможностi суб’єкта гос�
подарювання виготовляти продукцiю з дорогоцiнних металiв i
дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного
утворення, напiвдорогоцiнного камiння вiдповiдно до чинних на
територiї України нормативних актiв щодо якостi продукцiї).

Перевiрки можуть бути плановими та позаплановими. Пе�
ревiряються та обстежуються пiдконтрольнi суб’єкти вiдповiд�
но до рiчних та квартальних планiв перевiрок та обстежень, за�
тверджених Мiнiстерством фiнансiв України за поданням Дер�
жавної пробiрної служби. Позаплановi перевiрки проводяться
з метою перевiрки стану усунення порушень, установлених по�
передньою перевiркою, або за зверненнями правоохоронних та
контрольних органiв, за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв
України. Здiйснюючи перевiрку Державна пробiрна служба зобо�
в’язана перевiрити: наявнiсть на пiдконтрольному суб’єктi лiцен�
зiї Мiнiстерства фiнансiв України на право провадження госпо�
дарської дiяльностi з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним
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камiнням та виробами з них, а також вiдповiдностi даних про
суб’єкт, що перевiряється, усiх адрес ведення дiяльностi, фак�
тичних видiв дiяльностi до записiв у лiцензiї; наявнiсть доро�
гоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння в мiсцях зберiгання,
витрачання та використання; джерела i порядок надходження
дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння; витрачання до�
рогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння; порядок реалiзацiї
дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння суб’єктом, що пе�
ревiряється; порядок i повноту збирання та здавання до перероб�
них пiдприємств брухту i вiдходiв дорогоцiнних металiв i доро�
гоцiнного камiння; облiк дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного
камiння та звiтнiсть; порядок зберiгання i забезпечення зберi�
гання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння вiдповiдно
до вимог нормативно�технiчної документацiї, нормативно�пра�
вових актiв, стан вiдомчого контролю та iнше.

Важливе значення для забезпечення контролю у фiнансовiй
сферi має державний контроль за цiнами, що здiйснюється при
встановленнi i застосуваннi державних фiксованих та регульо�
ваних цiн i тарифiв. При цьому контролюється правомiрнiсть їх
застосування та додержання вимог законодавства про захист еко�
номiчної конкуренцiї. Закон України «Про цiни i цiноутворен�
ня» (вiд 03.12.1990) визначає основнi принципи встановлення i
застосування цiн i тарифiв та органiзацiю контролю за їх дотри�
манням на територiї держави. Такий контроль здiйснює Держа�
вна iнспекцiя з контролю за цiнами (далi — Держцiнiнспекцiя),
яка є урядовим органом державного управлiння, що дiє у скла�
дi Мiнекономiки i пiдпорядковується йому. Правовий статус
Держцiнiнспекцiї визначає Положення про Державну iнспекцiю
з контролю за цiнами (затверджене постановою Кабiнету Мiнi�
стрiв України № 1432 вiд 13.09.2000, iз наступними змiнами).

Держцiнiнспекцiя має територiальнi органи — державнi iн�
спекцiї з контролю за цiнами в Автономнiй Республiцi Крим,
областях, мiстах Києвi та Севастополi, якi становлять єдину си�
стему органiв державного контролю за цiнами i мають права,
передбаченi чинним законодавством.

Основними завданнями Держцiнiнспекцiї є органiзацiя та
здiйснення контрольно�наглядових функцiй з питань додержан�
ня центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, Ра�
дою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, пiдприємствами,
установами та органiзацiями вимог щодо формування, встанов�
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лення та застосування цiн i тарифiв. Держцiнiнспекцiя вiдпо�
вiдно до покладених на неї завдань: проводить монiторинг цiн i
тарифiв на товари i послуги споживчого ринку, узагальнює йо�
го результати, готує пропозицiї щодо вжиття заходiв до стабiлi�
зацiї цiнової ситуацiї; у межах своєї компетенцiї здiйснює пере�
вiрки додержання порядку формування, встановлення i застосу�
вання цiн i тарифiв, а також їх економiчного обґрунтування.

Держцiнiнспекцiя має право: проводити в органах виконав�
чої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, пiдпри�
ємствах, установах та органiзацiях незалежно вiд форми влас�
ностi перевiрки бухгалтерських документiв, книг, звiтiв, кальку�
ляцiй та iнших документiв, пов’язаних з формуванням, встанов�
ленням i застосуванням цiн i тарифiв; обстежувати в установле�
ному порядку виробничi, складськi, торговельнi та iншi примi�
щення пiдприємств, установ та органiзацiй, що використовують�
ся для виготовлення, зберiгання й реалiзацiї товарiв i сировини,
органiзацiї та надання послуг; приймати рiшення про вилучення
до вiдповiдного бюджету сум всiєї необґрунтовано одержаної
пiдприємством, установою, органiзацiєю виручки у результатi по�
рушення державної дисциплiни цiн та штрафу у двократному її
розмiрi, а також звертатися з позовами до судiв про стягнення з
пiдприємств, установ та органiзацiй зазначених сум у разi невико�
нання ними рiшень державних iнспекцiй з контролю за цiнами;
вiдповiдно до вимог законодавства розглядати справи про адмiнi�
стративнi правопорушення, пов’язанi з порушенням порядку фор�
мування, встановлення i застосування цiн i тарифiв, а також не�
виконанням вимог органiв державного контролю за цiнами тощо.

Вся необґрунтовано одержана пiдприємством, органiзацiєю
сума виручки в результатi порушення державної дисциплiни цiн
та дiючого порядку визначення вартостi будiвництва, що здiйс�
нюється iз залученням коштiв Державного бюджету України, бю�
джету Автономної Республiки Крим, мiсцевих бюджетiв, а також
коштiв державних пiдприємств, установ та органiзацiй пiдлягає
вилученню в дохiд вiдповiдного бюджету залежно вiд пiдпоряд�
кованостi пiдприємства, органiзацiї. Крiм того, в позабюджетнi
фонди мiсцевих рад стягується штраф у двократному розмiрi не�
обгрунтовано одержаної суми виручки.

В Iнструкцiї про порядок застосування економiчних та фiнан�
сових (штрафних) санкцiй органами державного контролю за
цiнами (наказ Мiнiстерства економiки та з питань європейської
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iнтеграцiї України, Мiнiстерства фiнансiв України № 298/519
вiд 03.12.2001), норми якої поширюються на центральнi та мiс�
цевi органи виконавчої влади, Раду мiнiстрiв Автономної Рес�
публiки Крим, а також пiдприємства, установи та органiзацiї,
незалежно вiд форми власностi, органiзацiйно�правових форм i
пiдпорядкованостi (далi — суб’єкти господарювання) визначе�
но пiдстави застосування економiчних i фiнансових санкцiй та
порушення, за вчинення яких вони накладаються. Так, пiдста�
вою для застосування економiчних санкцiй за порушення дер�
жавної дисциплiни цiн є одержання суб’єктами господарювання
необґрунтованої виручки в результатi порушення ними чинно�
го в перiодi, що перевiряється, порядку встановлення та засто�
сування цiн i тарифiв, якi регулюються уповноваженими орга�
нами вiдповiдно до вимог законодавства.

Порушеннями порядку встановлення i застосування цiн, за
якi накладаються економiчнi санкцiї, є: нарахування не перед�
бачених законодавством нацiнок до цiн i тарифiв, що регулю�
ються; застосування вiльних цiн (тарифiв) на продукцiю (по�
слуги, роботи) за умови запровадження для них режиму дер�
жавного регулювання; застосування цiн (тарифiв) на продук�
цiю (послуги, роботи) з рентабельнiстю, рiвень якої перевищує
встановлений вiдповiдно до законодавства граничний; застосу�
вання цiн (тарифiв) з порушенням запровадженого порядку обо�
в’язкового декларування їх змiни; завищення або заниження
розмiру передбачених законодавством податкiв та обов’язкових
зборiв, що включаються в структуру цiни, або їх невключення в
структуру цiни, що регулюється; включення в структуру регу�
льованих цiн (тарифiв) не передбачених законодавством витрат
або витрат понад установленi розмiри; включення у вартiсть про�
дукцiї та послуг, цiни (тарифи) на якi регулюються, фактично
не виконаних або виконаних не в повному обсязi послуг (робiт);
застосування торговельних i постачальницько�збутових надба�
вок (нацiнок) понад установлений граничний розмiр; застосу�
вання цiн (тарифiв) суб’єктами господарювання за види послуг
(робiт), якi не передбаченi визначеними нормативно�правови�
ми актами, що встановлюють для них вiдповiднi перелiки плат�
них послуг; застосування цiн i тарифiв з порушенням iнших за�
проваджених методiв регулювання.

Пiдставою для застосування фiнансових (штрафних) санк�
цiй є порушення суб’єктами господарювання вимог спецiальних
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норм законодавства з питань цiноутворення, якими запровадже�
но регулювання цiн (тарифiв), зокрема формування, установ�
лення та застосування цiн (тарифiв), нижчих вiд установлених
мiнiмальних. Необґрунтовано одержанi суб’єктами господарю�
вання, унаслiдок порушень порядку встановлення i застосуван�
ня цiн, суми виручки та штрафи пiдлягають вилученню згiдно
iз законодавством на пiдставi рiшень, прийнятих органами дер�
жавного контролю за цiнами. Вилученню в дохiд бюджету пiд�
лягають суми, якi одержанi внаслiдок порушень державної дис�
циплiни цiн, визначених на пiдставi матерiалiв перевiрок неза�
лежно вiд фiнансового стану порушника та його розрахункiв з
бюджетом. Державна iнспекцiя з контролю за цiнами та держав�
нi iнспекцiї з контролю за цiнами в Автономнiй Республiцi Крим,
областях, мiстах Києвi та Севастополi приймають рiшення про
вилучення сум економiчних та фiнансових (штрафних) санкцiй
у порядку, передбаченому законодавством. Пiдставою для при�
йняття рiшень про вилучення сум економiчних та фiнансових
(штрафних) санкцiй є акти перевiрок, якi складаються посадо�
вими особами органiв державного контролю за цiнами.

Органи державного контролю за цiнами за прийнятими рi�
шеннями щокварталу проводять звiрки з органами державної по�
даткової служби щодо надходження до бюджету належних коштiв.

Iснує потреба контролю операцiй з цiнними паперами. Пра�
вовi засади здiйснення державного регулювання ринку цiнних
паперiв та державного контролю за випуском i обiгом цiнних
паперiв та їх похiдних в Українi визначає Закон України «Про
державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» (вiд
30.10.1996 iз наступними змiнами). Даним Законом визначено
повноваження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово�
го ринку. До системи цього органу входять Державна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового ринку, її центральний апарат i те�
риторiальнi органи.

Одним iз завдань Державної комiсiї з цiнних паперiв та фон�
дового ринку є: здiйснення державного регулювання та конт�
ролю за випуском i обiгом цiнних паперiв та їх похiдних на те�
риторiї України, а також у сферi спiльного iнвестування; захист
прав iнвесторiв шляхом застосування заходiв щодо запобiгання
i припинення порушень законодавства на ринку цiнних папе�
рiв, застосування санкцiй за порушення законодавства у межах
своїх повноважень. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фон�
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дового ринку у встановленому нею порядку видає лiцензiї на
встановленi чинним законодавством види дiяльностi на ринку
цiнних паперiв, має право: проводити самостiйно чи разом з iн�
шими вiдповiдними органами перевiрки та ревiзiї фiнансово�
господарської дiяльностi емiтентiв, осiб, якi здiйснюють профе�
сiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, фондових бiрж та са�
морегулiвних органiзацiй; здiйснювати монiторинг руху iнвес�
тицiй в Україну та за її межi через фондовий ринок; проводити
перевiрки незалежних оцiнювачiв майна iнститутiв спiльно�
го iнвестування щодо додержання вимог законодавства у сферi
спiльного iнвестування; проводити самостiйно чи разом з iнши�
ми вiдповiдними органами перевiрки фiнансово�господарської
дiяльностi уповноважених рейтингових агентств.

Єдиний порядок здiйснення контролю за додержанням су�
б’єктами професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв (да�
лi — лiцензiати) Лiцензiйних умов провадження професiйної
дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дiяльностi по випуску та
обiгу цiнних паперiв (дiяльностi по випуску цiнних паперiв, ко�
мiсiйної дiяльностi по цiнних паперах, комерцiйної дiяльностi по
цiнних паперах), депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних
паперiв, депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, роз�
рахунково�клiрингової дiяльностi за угодами щодо цiнних па�
перiв; дiяльностi по органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних папе�
рiв, дiяльностi щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв, дiяльностi з управлiння активами IСI (далi — Лiцен�
зiйнi умови), яку здiйснюють Державна комiсiя з цiнних папе�
рiв та фондового ринку (її центральний апарат та територiальнi
органи) як орган лiцензування та Державний комiтет України з
питань регуляторної полiтики та пiдприємництва i його терито�
рiальнi органи як спецiально уповноважений орган з питань лi�
цензування (далi — органи контролю) у межах своїх повнова�
жень шляхом проведення планових i позапланових перевiрок
визначає Порядок контролю за дотриманням Лiцензiйних умов
провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв
(затверджений наказом Державного комiтету України з питань
регуляторної полiтики та пiдприємництва № 52 вiд 21.04.2003
та рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку № 162 вiд 17.04.2003).

Законом України «Про фiнансовi послуги та державне ре�
гулювання ринкiв фiнансових послуг» до органiв, якi здiйсню�
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ють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiднесе�
но спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi
регулювання ринкiв фiнансових послуг, яким є Державна ко�
мiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (далi —
Держфiнпослуг), правовий статус якої визначено даним Зако�
ном та Положенням про Державну комiсiю з регулювання рин�
кiв фiнансових послуг України (затверджено Указом Президен�
та України № 292 вiд 04.04.2003).

Основними завданнями Держфiнпослуг є: здiйснення держа�
вного регулювання та нагляду за наданням фiнансових послуг
та додержанням законодавства у цiй сферi; захист прав спожи�
вачiв фiнансових послуг шляхом застосування у межах своїх
повноважень заходiв впливу з метою запобiгання i припинення
порушень законодавства на ринку фiнансових послуг та iнше.

Держфiнпослуг у межах своєї компетенцiї реалiзує функцiю
облiку, зокрема, здiйснює реєстрацiю та веде Державний реєстр
фiнансових установ. Положенням про Державний реєстр фi�
нансових установ (затверджено розпорядженням Держфiнпос�
луг № 41 вiд 28.08.2003, в ред вiд 16.01.2007) (дiя якого поши�
рюється на всiх юридичних осiб (крiм банкiв, професiйних уча�
сникiв фондового ринку, iнститутiв спiльного iнвестування в
частинi їхньої дiяльностi на фондовому ринку, фiнансових уста�
нов, якi мають статус мiжурядових мiжнародних органiзацiй,
Державного казначейства України та державних цiльових фон�
дiв) незалежно вiд їх органiзацiйно�правової форми та форми
власностi, якi вiдповiдно до Закону України «Про фiнансовi по�
слуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» на�
дають одну чи декiлька фiнансових послуг, державне регулю�
вання дiяльностi з надання яких належить до компетенцiї Дер�
жфiнпослуг) передбачаються особливостi ведення Державного
реєстру фiнансових установ (далi — Реєстр) — системи одер�
жання, накопичення, зберiгання, захисту, використання та по�
ширення адмiнiстративної iнформацiї (даних) про фiнансову
установу. Юридична особа набуває статусу фiнансової установи
з дати внесення вiдповiдного запису про неї до Реєстру. Реєстр
створюється з метою сприяння захисту iнтересiв споживачiв
фiнансових послуг та забезпечення державного регулювання
ринкiв фiнансових послуг, а також для забезпечення вiдкри�
тостi iнформацiї про фiнансовi установи, включенi до Реєстру.
Власником iнформацiї, що внесена до Реєстру, є держава. Конт�
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роль за дотриманням цього Положення здiйснюється Держфiн�
послуг вiдповiдно до законодавства зокрема шляхом проведення
iнспекцiй та безвиїзних перевiрок, що проводяться в порядку,
установленому вiдповiдними нормативно�правовими актами.

Держфiнпослуг видає фiнансовим установам вiдповiдно до
законiв з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових по�
слуг вiдповiднi дозволи, а також лiцензiї на провадження дiяль�
ностi з надання фiнансових послуг та затверджує умови прова�
дження дiяльностi з надання фiнансових послуг, здiйснення яких
потребує вiдповiдної лiцензiї чи дозволу, та порядок контролю
за їх додержанням. Так, лiцензiї видаються фiнансовим уста�
новам для здiйснення ними: страхової дiяльностi; дiяльностi з
надання послуг накопичувального пенсiйного забезпечення; на�
дання фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв; дiяль�
ностi з надання будь�яких фiнансових послуг, що передбачають
пряме або опосередковане залучення фiнансових активiв вiд фi�
зичних осiб.

Вiдповiдно до наданих повноважень Держфiнпослуг прово�
дить самостiйно чи разом з iншими уповноваженими органа�
ми нагляду виїзнi та безвиїзнi перевiрки дiяльностi фiнансових
установ. Правила проведення перевiрок Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (затвердженi
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнан�
сових послуг № 96 вiд 28.10.2003) встановлюють єдиний поря�
док здiйснення нагляду за додержанням чинного законодавства
у сферi фiнансових послуг, який здiйснює Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг (її центральний апарат
та територiальнi управлiння), шляхом проведення планових та
позапланових виїзних перевiрок (iнспекцiй) та безвиїзних пере�
вiрок, якi проводяться самостiйно чи разом з iншими органами
виконавчої влади або саморегулiвними органiзацiями.

Отже, Держфiнпослуг проводить: плановi та позаплановi без�
виїзнi перевiрки; плановi або позаплановi виїзнi перевiрки (iн�
спекцiї). Виявлення за результатами безвиїзної перевiрки фак�
ту порушення чинного законодавства у сферi фiнансових послуг
може тягнути за собою проведення iнспекцiї. Плановою перевiр�
кою вважається перевiрка дiяльностi суб’єкта нагляду у сферi
надання ним фiнансових послуг, яка передбачена у планi пере�
вiрок Держфiнпослуг. Плановi перевiрки проводяться Держфiн�
послуг не частiше одного разу на рiк, якщо iнше не визначено
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окремим розпорядженням Держфiнпослуг. Позаплановою пере�
вiркою вважається перевiрка, яка не передбачена в планi пере�
вiрок Держфiнпослуг.

Безвиїзнi перевiрки можуть проводитися згiдно з планом пе�
ревiрок Держфiнпослуг (плановi перевiрки) або за рiшенням
Голови Держфiнпослуг з власної iнiцiативи або за поданням за�
ступникiв Голови Держфiнпослуг, директора вiдповiдного де�
партаменту, у наглядову юрисдикцiю якого входить суб’єкт на�
гляду, чи голови територiального управлiння Держфiнпослуг у
разi виникнення необхiдностi здiйснення перевiрки (позаплано�
вi перевiрки).

Iнспекцiї можуть проводитися згiдно з планом перевiрок
Держфiнпослуг (плановi iнспекцiї) або за наявностi хоча б од�
нiєї обставин (позаплановi iнспекцiї), що передбаченi у чинному
законодавствi (за наслiдками перевiрок одних суб’єктiв нагляду
виявлено факти, якi свiдчать про порушення iншим суб’єктом
нагляду норм законодавства у сферi фiнансових послуг; суб’єк�
том нагляду не подано в установлений термiн або протягом уста�
новленого строку документи обов’язкової звiтностi та (або) iн�
шої iнформацiї, яка надається до Держфiнпослуг; виявлено не�
достовiрнiсть iнформацiї у документах обов’язкової звiтностi та
(або) iнших документах, якi надаються до Держфiнпослуг; ви�
явлено за результатами безвиїзної перевiрки факт порушення
чинного законодавства у сферi фiнансових послуг; подано заяву
(скаргу, повiдомлення) про порушення суб’єктом нагляду норм
законодавства у сферi фiнансових послуг; необхiдностi перевiр�
ки виконання суб’єктом нагляду заходiв впливу Держфiнпослуг,
якi застосовувалися до цього суб’єкта нагляду; рiшення, наказу,
ухвали суду, постанови слiдчих про проведення перевiрки суб’єк�
та нагляду; звернення або запиту народного депутата України;
здiйснення реорганiзацiї або лiквiдацiї суб’єкта нагляду; необхiд�
ностi у випадках, передбачених законодавством, перевiрки досто�
вiрностi iнформацiї, що мiститься у документах, наданих суб’єк�
том нагляду для отримання лiцензiї, при розглядi поданої ним за�
яви про видачу лiцензiї; iнших обставин, передбачених законом).

Пiд час проведення iнспекцiї iнспекцiйна група детально
вивчає, аналiзує та оцiнює всi необхiднi документи, якi стосу�
ються дiяльностi суб’єкта нагляду та перевiряє наявну iнфор�
мацiю про можливi порушення законодавства. Особлива увага
при iнспекцiї звертається на недолiки при провадженнi дiяль�
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ностi суб’єкта нагляду у сферi фiнансових послуг, якi можуть
призвести до невиконання суб’єктом нагляду своїх зобов’язань
перед державою, клiєнтами (вкладниками), iншими учасниками
ринкiв фiнансових послуг.

Порядок проведення перевiрок з питань запобiгання та про�
тидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом (затверджено розпорядженням Держфiнпослуг № 26
вiд 05.08.2003) регулює проведення перевiрок фiнансових уста�
нов, за дiяльнiстю яких здiйснює нагляд Держфiнпослуг, а та�
кож юридичних осiб, якi за своїм статусом не є фiнансовими
установами, але надають фiнансовi послуги (далi — установи)
на предмет дотримання вимог Закону України «Про запобiгання
та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних зло�
чинним шляхом». Перевiрки проводяться з метою контролю за
дiяльнiстю установ щодо виконання ними вимог законодавства,
яке регулює дiяльнiсть установи у сферi запобiгання та протидiї
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

У разi порушення законодавства про фiнансовi послуги, но�
рмативно�правових актiв Держфiнпослуг, цей орган застосовує
заходи впливу та накладає адмiнiстративнi стягнення. Зокрема,
Держфiнпослуг може застосовувати такi заходи впливу: зобов’я�
зати порушника вжити заходiв для усунення порушення; вима�
гати скликання позачергових зборiв учасникiв фiнансової устано�
ви; накладати штрафи в розмiрах, передбачених законодавством;
тимчасово зупиняти або анулювати лiцензiю на право здiйснен�
ня дiяльностi з надання фiнансових послуг; вiдсторонювати ке�
рiвництво вiд управлiння фiнансовою установою та призначати
тимчасову адмiнiстрацiю; затверджувати план вiдновлення фi�
нансової стабiльностi фiнансової установи; порушувати питання
про лiквiдацiю установи. Положення про застосування Держав�
ною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
заходiв впливу (затверджене розпорядженням Держфiнпослуг
№ 125 вiд 13.11.2003) визначає порядок накладання певних за�
ходiв впливу. Крiм цього, Держфiнпослуг застосовує до суб’єк�
тiв пiдприємницької дiяльностi штрафнi санкцiї: за дiяльнiсть на
ринках фiнансових послуг без лiцензiї, одержання якої передба�
чено законом; за ненадання, несвоєчасне надання або надання за�
вiдомо недостовiрної iнформацiї; за ухилення вiд виконання або
несвоєчасне виконання розпоряджень, рiшень Держфiнпослуг
про усунення порушень щодо надання фiнансових послуг.
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Питання
для самоконтролю

1. В яких нормативно�правових актах визначено завдання органiв
державної податкової служби?

2. За наявностi яких обставин органи державної податкової служ�
би можуть проводити позаплановi виїзнi перевiрки?

3. Який порядок оформлення результатiв документальних перевi�
рок щодо дотримання податкового та валютного законодавства
суб’єктами пiдприємницької дiяльностi — фiзичними особами?

4. Якi умови допуску посадових осiб органiв ДПС до проведення
планових та позапланових виїзних перевiрок визначає чинне за�
конодавство?

5. Що розумiється пiд облiком платникiв податкiв який здiйсню�
ють органи ДПС?

6. Що таке iнспектування як форма банкiвського нагляду?
7. У чому полягають завдання Держмитслужби?
8. Навiщо НБУ проводить реєстрацiю банкiв?
9. Який порядок проведення органами ДПС документальних не�

виїзних перевiрок?
10. Охарактеризуйте контрольнi повноваження Пенсiйного фонду

України, Антимонопольного комiтету України, Державної про�
бiрної служби України, Державної iнспекцiя з контролю за цiна�
ми, Державної комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Дер�
жавної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

Тести
1. Банк набуває статусу юридичної особи та отримує банкiвську

лiцензiю пiсля:
а) реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України;
б) реєстрацiї його НБУ;
в) сплати спецiального внеску до Фонду гарантування вкладiв

фiзичних осiб.
2. Органи ДПС мають право здiйснювати:

а) документальнi невиїзнi перевiрки, плановi та позаплановi виї�
знi перевiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахуван�
ня i сплати податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), додер�
жання валютного законодавства юридичними особами, їх фi�
лiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами,
що не мають статусу юридичної особи, а також фiзичними осо�
бами, якi мають статус суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi
чи не мають такого статусу, на яких згiдно iз законами України
покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки i
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збори (обов’язковi платежi), крiм Нацiонального банку Украї�
ни та його установ;

б) документальнi невиїзнi перевiрки, плановi та позаплановi виїз�
нi перевiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування
i сплати податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв).

3. Система фiнансового монiторингу (залежно вiд суб’єктiв, якi
його здiйснюють) складається з таких рiвнiв:
а) первинного та державного;
б) первинного та вторинного;
в) основного i другорядного.

4. Суб’єкти державного фiнансового монiторингу подiляються на
такi категорiї:
а) банки, страховi та iншi фiнансовi установи; платiжнi органiзацiї;
б) суб’єкт iз спецiальним статусом та суб’єкти, що виконують

функцiї регулювання та нагляду за дiяльнiстю юридичних
осiб, якi забезпечують здiйснення фiнансових операцiй.

5. У Порядку оформлення результатiв невиїзних документальних,
виїзних планових та позапланових перевiрок з питань дотриман�
ня податкового, валютного та iншого законодавства (затвердже�
ний наказом ДПА України № 327 вiд 10.08.2005) визначаються
особливостi проведення:
а) планової виїзної перевiрки, позапланової виїзної перевiрки,

невиїзної документальної перевiрки;
б) планової виїзної перевiрки, позапланової виїзної перевiрки;
в) невиїзної документальної перевiрки.

6. За результатами проведення невиїзних документальних, виїз�
них планових та позапланових перевiрок фiнансово�господар�
ської дiяльностi суб’єктiв господарювання органи ДПС оформ�
ляють:
а) акт;
б) довiдку;
в) акт, а в разi вiдсутностi порушень податкового, валютного та

iншого законодавства — довiдку.
7. Держмитслужба здiйснює контроль за:

а) своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування податкiв
i зборiв (обов’язкових платежiв), контроль за справлянням яких
вiдповiдно до законодавства покладено на митнi органи;

б) правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, що перемi�
щуються через митний кордон України;

в) правильнiстю визначення країни походження товарiв, що пе�
ремiщуються через митний кордон України;

г) всi вiдповiдi правильнi.
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Роздiл 9
ÍÅÄÅÐÆÀÂÍÈÉ
ÔIÍÀÍÑÎÂÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

9.1. Àóäèòîðñüêèé êîíòðîëü
â Óêðà¿íi
Особливе мiсце в системi фiнансового контролю займає

незалежний контроль, суб’єктами якого є аудитори та аудитор�
ськi фiрми, що здiйснюють аудиторську дiяльнiсть, тобто пiд�
приємницьку дiяльнiсть, яка включає в себе органiзацiйне i ме�
тодичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських
перевiрок (аудит) та надання iнших аудиторських послуг. Закон
України «Про внесення змiн до Закону України «Про аудитор�
ську дiяльнiсть» визначає правовi засади здiйснення аудитор�
ської дiяльностi в Українi, i спрямований на створення системи
незалежного фiнансового контролю з метою захисту iнтересiв
користувачiв фiнансової та iншої економiчної iнформацiї. Ауди�
торська дiяльнiсть у сферi фiнансового контролю регулюється
Господарським кодексом України, згаданим Законом, iншими
нормативно�правовими актами та стандартами аудиту. У випад�
ках, якщо мiжнародним договором, згода на обов’язковiсть якого
надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила,
нiж тi, що мiстить цей Закон, то застосовуються правила мiжна�
родного договору.

Суб’єктами аудиту є незалежна особа — аудитор — фiзична
особа, яка має сертифiкат, що визначає її квалiфiкацiйну придат�
нiсть на заняття аудиторською дiяльнiстю на територiї України
та юридична особа — аудиторська фiрма, що створена вiдповiдно
до законодавства, яка здiйснює виключно аудиторську дiяль�
нiсть, включена до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв.

Аудитор має право займатися аудиторською дiяльнiстю як
фiзична особа — пiдприємець або у складi аудиторської фiрми з
дотриманням чинних нормативно�правових актiв. Аудиторськi
фiрми та аудитори, якi зареєстрованi як фiзичнi особи—пiдпри�
ємцi, мають право на здiйснення аудиторської дiяльностi лише
пiсля включення їх до Реєстру аудиторських фiрм та аудито�
рiв — бази даних, що мiстить iнформацiю про аудиторськi фiрми



та аудиторiв, якi займаються аудиторською дiяльнiстю iндивi�
дуально як фiзичнi особи — пiдприємцi (далi — Реєстр). Порядок
ведення Реєстру визначається та забезпечується Аудиторською
палатою України (Порядок ведення реєстру аудиторських фiрм
та аудиторiв (затверджено рiшенням Аудиторської палати Украї�
ни № 176/7 вiд 26.04.2007). Реєстр не рiдше одного разу на рiк
публiкується у фаховому виданнi Аудиторської палати України.

На здiйснення аудиторської дiяльностi фiзична особа отри�
мує сертифiкат — —офiцiйний документ, який засвiдчує рiвень
професiйних знань особи, необхiдних для надання аудиторських
послуг. Сертифiкацiя аудиторiв здiйснюється Аудиторською па�
латою України. Право на отримання сертифiката мають фiзичнi
особи, якi мають вищу економiчну або юридичну освiту, доку�
мент про здобуття якої визнається в Українi, необхiднi знання з
питань аудиту, фiнансiв, економiки та господарського права, до�
свiд роботи не менше трьох рокiв пiдряд на посадах ревiзора, бух�
галтера, юриста, фiнансиста, економiста, асистента (помiчника)
аудитора. Наявнiсть необхiдного обсягу знань для отримання
сертифiката визначається шляхом проведення письмового ква�
лiфiкацiйного iспиту за програмою, затвердженою Аудиторською
палатою України. Термiн чинностi сертифiката не може переви�
щувати п’яти рокiв. Продовження термiну чинностi сертифiка�
та здiйснюється через п’ять рокiв за пiдсумками контрольного
тестування за фахом у порядку, встановленому Аудиторською
палатою України. Порядок Сертифiкацiї аудиторiв банкiв (за�
тверджено рiшенням Аудиторської палати України № 183/3 вiд
11.10.2007) встановлює єдинi умови для проведення сертифiка�
цiї аудиторiв банкiв, зокрема: квалiфiкацiйнi вимоги та порядок
подання кандидатами документiв для отримання сертифiката;
порядок розгляду документiв кандидатiв i формування груп для
складання квалiфiкацiйного iспиту; порядок складання квалi�
фiкацiйного iспиту та перевiрки його результатiв; порядок ви�
дачi сертифiкатiв i їх дублiкатiв; продовження термiну чиннос�
тi сертифiката; пiдстави за наявностi яких здiйснюється зупи�
нення чинностi сертифiката та анулювання сертифiката аудито�
ра банкiв.

Законодавством передбачена заборона займатися аудитор�
ською дiяльнiстю особам, якi мають судимiсть за корисливi зло�
чини. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися iнши�
ми видами пiдприємницької дiяльностi, наприклад торговельною,

432 Роздiл 9



виробничою тощо, що не виключає їх права отримувати дивi�
денди вiд акцiй та доходи вiд iнших корпоративних прав.

Аудиторськi фiрми можуть бути заснованi на будь�якiй фор�
мi власностi. Загальний розмiр частки засновникiв (учасникiв)
аудиторської фiрми, якi не є аудиторами, у статутному капiталi
не може перевищувати 30 вiдсоткiв. Керiвником аудиторської
фiрми може бути тiльки аудитор.

Аудитори перевiряють звiтнiсть їх клiєнтiв, консультують з
питань, якi їх цiкавлять щодо комерцiйної дiяльностi. Аудитори
(аудиторськi фiрми) можуть надавати й iншi аудиторськi послу�
ги, пов’язанi з їх професiйною дiяльнiстю, зокрема, по веденню
та вiдновленню бухгалтерського облiку, у формi консультацiй з
питань бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, експер�
тизи i оцiнки стану фiнансово�господарської дiяльностi та iнших
видiв економiко�правового забезпечення господарської дiяль�
ностi суб’єктiв господарювання.

Вiдповiдно до Стандартiв аудиту Аудиторська палата Украї�
ни визначає перелiк послуг, якi можуть надавати аудитори (ауди�
торськi фiрми). Аудиторською палатою України (рiшення № 182/2
вiд 27.09.2007) затверджено Перелiк послуг, якi можуть надава�
ти аудитори (аудиторськi фiрмi):

1) послуги: з ведення бухгалтерського облiку; складання фi�
нансових звiтiв; з вiдновлення бухгалтерського облiку; з розроб�
ки для замовника документiв, необхiдних для легалiзацiї, орга�
нiзацiї та здiйснення господарської дiяльностi (статути, накази,
внутрiшнi правила та норми тощо);

2) консультацiї з питань: бухгалтерського облiку та фiнан�
сової звiтностi (обрання облiкової полiтики, встановлення та до�
тримання методологiї бухгалтерського облiку, органiзацiї бух�
галтерського облiку, iншi види консультацiй з питань облiку i
звiтностi); системи внутрiшнього контролю; оподаткування, в то�
му числi з питань податкового облiку та звiтностi; застосування
iнформацiйних технологiй; управлiння i ведення бiзнесу.

Крiм цього аудитори можуть проводити професiйнi тренiн�
ги для бухгалтерiв та керiвникiв з питань, що належать до про�
фесiйної компетенцiї аудиторiв; представляти iнтереси замов�
ника з питань облiку, аудиту оподаткування в державних орга�
нах, органiзацiях або в судi; iнше.

Господарюючий суб’єкт має можливiсть звернутися до будь�
якої аудиторської фiрми, може вибрати як контролера�аудитора
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будь�якого квалiфiкованого спецiалiста, а держава отримує мож�
ливiсть забезпечити контроль за фiнансовою дiяльнiстю, досто�
вiрнiстю звiтностi, не витрачаючи на це бюджетнi кошти.

Незалежний аудит може бути iнiцiативним, тобто проводить�
ся з власної iнiцiативи господарюючих суб’єктiв i обов’язковим,
має мiсце у випадках, передбачених чинним законодавством. Вiд�
повiдно до Закону України «Про внесення змiн до Закону Украї�
ни «Про аудиторську дiяльнiсть», проведення аудиту є обов’яз�
ковим для: пiдтвердження достовiрностi та повноти рiчної фiнан�
сової звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдкритих
акцiонерних товариств, пiдприємств — емiтентiв облiгацiй, про�
фесiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, фiнансових установ
та iнших суб’єктiв господарювання, звiтнiсть яких вiдповiдно до
законодавства України пiдлягає офiцiйному оприлюдненню, за
винятком установ i органiзацiй, що повнiстю утримуються за ра�
хунок державного бюджету; перевiрки фiнансового стану заснов�
никiв банкiв, пiдприємств з iноземними iнвестицiями, вiдкритих
акцiонерних товариств (крiм фiзичних осiб), страхових i холдин�
гових компанiй, iнститутiв спiльного iнвестування, довiрчих то�
вариств та iнших фiнансових посередникiв; емiтентiв цiнних па�
перiв при отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяль�
ностi на ринку цiнних паперiв. Проведення аудиту є обов’язко�
вим також в iнших випадках, передбачених законами України.

При здiйсненнi аудиторської дiяльностi аудитори та аудитор�
ськi фiрми застосовують вiдповiднi стандарти аудиту. Стандарти
аудиту приймаються на основi стандартiв аудиту та етики Мiж�
народної федерацiї бухгалтерiв з дотриманням вимог чинних нор�
мативно�правових актiв. Стандарти аудиту є обов’язковими для
дотримання аудиторами, аудиторськими фiрмами та суб’єктами
господарювання. Затвердження стандартiв аудиту є виключним
правом Аудиторської палати України. У випадках, передбачених
законом, стандарти аудиту погоджуються з iншими суб’єктами.
Керуючись Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть», Ста�
тутом Аудиторської палати України та рiшенням Аудиторської
палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосу�
вання в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федера�
цiї бухгалтерiв», Аудиторська палата України прийняла рiшення
(№ 168 вiд 30.11.2006) про застосування Мiжнародних стандартiв
аудиту видання 2006 року суб’єктами аудиторської дiяльностi як
Нацiональних стандартiв аудиту починаючи з 1 сiчня 2007 року.
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Аудит проводиться на пiдставi договору мiж аудитором (ау�
диторською фiрмою) та замовником. Iншi аудиторськi послуги
можуть надаватися на пiдставi договору, письмового або усного
звернення замовника до аудитора (аудиторської фiрми). У до�
говорi на проведення аудиту та надання iнших аудиторських
послуг передбачаються предмет i термiн перевiрки, обсяг ауди�
торських послуг, розмiр i умови оплати, вiдповiдальнiсть сторiн.
Стандартами аудиту можуть бути передбаченi й iншi iстотнi умо�
ви договору на проведення аудиту та надання iнших аудитор�
ських послуг. Недiйсними є будь�якi положення договору, спря�
мованi на повне звiльнення аудитора (аудиторської фiрми) вiд
встановленої законом майнової вiдповiдальностi за недостовiр�
нiсть аудиторського висновку чи iншого документа, в якому вi�
дображенi результати аудиторської перевiрки.

Замовниками аудиторських послуг можуть виступати орга�
ни дiзнання та органи досудового слiдства (ст. 9 Закону Украї�
ни «Про аудиторську дiяльнiсть»), у разi проведення дослiдчої
перевiрки суб’єкта господарювання (до порушення кримiналь�
ної справи). У цьому випадку суб’єкт аудиту має право надавати
аудиторськi послуги, результатом виконання яких є: аудитор�
ський висновок про фiнансову звiтнiсть; аудиторський висно�
вок про iншу iнформацiю в документах, що мiстять перевiренi
фiнансовi звiти; аудиторський висновок по виконанню завдань
з аудиту спецiального призначення; аудиторський висновок з
огляду фiнансових звiтiв; аудиторський звiт з виконання пого�
джених процедур або аналогiчнi висновки; експертний висновок;
письмова консультацiя; iншi роботи згiдно з ст. 3 Закону Украї�
ни «Про аудиторську дiяльнiсть». Методичнi рекомендацiї ауди�
торам на випадок залучення їх до процесуальних дiй як свiдкiв,
експертiв або спецiалiстiв (схвалено рiшенням Аудиторської па�
лати України № 128 вiд 30.10.2003) окреслюють правила пове�
дiнки аудиторiв при отриманнi повiстки чи iншого звернення осо�
би, яка проводить дiзнання, слiдчого, прокурора або суддi щодо
залучення їх до процесуальних дiй як свiдкiв, експертiв або спе�
цiалiстiв.

Аудитори i аудиторськi фiрми пiд час здiйснення аудитор�
ської дiяльностi мають право: самостiйно визначати форми i ме�
тоди проведення аудиту та надання iнших аудиторських послуг
на пiдставi чинного законодавства, стандартiв аудиту та умов до�
говору iз замовником; отримувати необхiднi документи, якi ма�
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ють вiдношення до предмета перевiрки i знаходяться як у за�
мовника, так i у третiх осiб; отримувати необхiднi пояснення в
письмовiй чи уснiй формi вiд керiвництва та працiвникiв замов�
ника; перевiряти наявнiсть майна, грошей, цiнностей, вимагати
вiд керiвництва суб’єкта господарювання проведення контроль�
них оглядiв, замiрiв виконаних робiт, визначення якостi продук�
цiї, щодо яких здiйснюється перевiрка документiв; залучати на до�
говiрних засадах до участi в перевiрцi фахiвцiв рiзного профiлю.

Законодавством визначено випадки, за наявностi яких ауди�
тору забороняється проводити аудит у вiдповiдного суб’єкта, ко�
ли не забезпечуються вимоги щодо його незалежностi, зокрема
якщо вiн має прямi родиннi стосунки з членами органiв управ�
лiння суб’єкта господарювання, що перевiряється, особистi май�
новi iнтереси в суб’єкта господарювання, що перевiряється, чи є
членом органiв управлiння, засновником, власником суб’єкта
господарювання, що перевiряється, чи працiвником, спiввласни�
ком дочiрнього пiдприємства, фiлiї чи представництва суб’єкта
господарювання, що перевiряється, тощо.

Здiйснюючи аудиторську дiяльнiсть аудитори i аудиторськi
фiрми зобов’язанi: дотримуватися вимог Закону «Про внесення
змiн до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та iнших
нормативно�правових актiв, стандартiв аудиту, принципiв неза�
лежностi аудитора та вiдповiдних рiшень Аудиторської палати
України; належним чином проводити аудит та надавати iншi
аудиторськi послуги; повiдомляти власникiв, уповноважених ни�
ми осiб, замовникiв про виявленi пiд час проведення аудиту не�
долiки ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової
звiтностi; зберiгати в таємницi iнформацiю, отриману при про�
веденнi аудиту та виконаннi iнших аудиторських послуг, не роз�
голошувати вiдомостi, що становлять предмет комерцiйної таєм�
ницi, i не використовувати їх у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб; вiдповiдати перед замовником за порушення умов
договору вiдповiдно до договору та закону; обмежувати свою дi�
яльнiсть наданням аудиторських послуг та iншими видами ро�
бiт, якi мають безпосереднє вiдношення до надання аудиторських
послуг у формi консультацiй, перевiрок або експертиз; своєчасно
подавати до Аудиторської палати України звiт про свою ауди�
торську дiяльнiсть.

Iз зазначеного зрозумiло, що органiзацiйне i методичне забез�
печення аудиту (аудиторської дiяльностi) як виду незалежного
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фiнансового контролю в Українi здiйснює Аудиторська палата
України, основними завданнями якої є органiзацiя i координа�
цiя незалежної аудиторської дiяльностi, сприяння її розвитку,
удосконалення та методологiчна унiфiкацiя аудиту в Українi.
Крiм зазначених вище повноважень, Аудиторська палата Украї�
ни: затверджує програми пiдготовки аудиторiв та за погоджен�
ням з Нацiональним банком України програми пiдготовки ауди�
торiв, якi здiйснюватимуть аудит банкiв; здiйснює контроль за
дотриманням аудиторськими фiрмами та аудиторами вимог вка�
заного вище Закону, стандартiв аудиту, норм професiйної етики
аудиторiв; здiйснює заходи iз забезпечення незалежностi аудито�
рiв при проведеннi ними аудиторських перевiрок та органiзацiї
контролю за якiстю аудиторських послуг; регулює взаємовiдно�
сини мiж аудиторами (аудиторськими фiрмами) в процесi здiйс�
нення аудиторської дiяльностi та у разi необхiдностi застосовує
до них стягнення; здiйснює iншi повноваження передбаченi її Ста�
тутом. Щорiчно Аудиторська палата України отримує вiд ауди�
торських фiрм та аудиторiв звiти про виконанi ними роботи,
здiйснює їх аналiз та подає до Кабiнету Мiнiстрiв України уза�
гальнену iнформацiю про стан аудиторської дiяльностi в Українi.

Загальна кiлькiсть членiв Аудиторської палати України ста�
новить двадцять осiб. Вiд державних органiв делегують по одно�
му представнику Мiнiстерство фiнансiв України, Мiнiстерство
юстицiї України, Мiнiстерство економiки України, Державна
податкова адмiнiстрацiя України, Нацiональний банк України,
Державний комiтет статистики України, Державна комiсiя з цiн�
них паперiв та фондового ринку, Державна комiсiя з регулюван�
ня ринкiв фiнансових послуг України, Рахункова палата та Го�
ловне контрольно�ревiзiйне управлiння України. До складу Ауди�
торської палати України вiд аудиторiв делегуються в кiлькостi
десяти осiб висококвалiфiкованi аудитори з безперервним ста�
жем аудиторської дiяльностi не менше п’яти рокiв, представни�
ки фахових навчальних закладiв та наукових органiзацiй.

На територiї України, в Республiцi Крим, областях та мiс�
тах Києвi i Севастополi створюються регiональнi вiддiлення
Аудиторської палати, повноваження яких визначаються нею.
Аудиторською палатою України створено 16 регiональних вiд�
дiлень, порядок дiяльностi яких визначає Типове положення про
регiональнi вiддiлення Аудиторської палати України. Їх голов�
ним завданням є сприяння розвитку аудиту в регiонах, вико�
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нання та впровадження рiшень Аудиторської палати на мiсцях.
Правовий статус регiональних вiддiлень Аудиторської палати
України визначає Положення про Регiональне вiддiлення Ауди�
торської палати України (затверджено рiшенням Аудиторської
палати України). Регiональне вiддiлення Аудиторської палати
України формується шляхом делегування до його складу п’яти
представникiв вiд територiального вiддiлення (вiддiлень) про�
фесiйної громадської органiзацiї аудиторiв України та по одно�
му представниковi вiд територiальних органiв Мiнiстерства фi�
нансiв України, ДПА України, НБУ, Державного комiтету ста�
тистики України, Мiнiстерства юстицiї України.

Аудиторськi послуги у виглядi консультацiй можуть нада�
ватись усно або письмово з оформленням довiдки та iнших офi�
цiйних документiв. Аудиторськi послуги у виглядi експертиз
оформляються експертним висновком або актом. Результати на�
дання iнших аудиторських послуг оформляються вiдповiдно до
стандартiв аудиту.

Комiсiя Європейського спiвтовариства пiдготувала Рекомен�
дацiї щодо забезпечення якостi аудиту в країнах Євросоюзу, що
стосуються країн—учасниць Європейського Союзу, в яких вiд�
значається, що забезпечення якостi — це основний професiй�
ний принцип, який дає гарантiю громадськостi та спостережним
органам, що аудитори та аудиторськi фiрми в своїй роботi до�
держуються встановлених стандартiв аудиту та етичних норм.
Водночас забезпечення якостi стимулює професiоналiв удоско�
налювати свою роботу. Органiзацiя якiсної зовнiшньої перевiр�
ки є основою забезпечення аудиту високої якостi. На шляху ство�
рення систем забезпечення якостi аудиту всiм країнам — учас�
ницям Євросоюзу Комiсiя рекомендує додержуватися певних
вказаних у Рекомендацiях мiнiмальних вимог, серед яких необ�
хiднiсть створення режиму забезпечення якостi, забезпечення ви�
користання вiдповiдних методологiй, наявнiсть спостереження з
боку громадськостi та iншi.

Рiшенням Аудиторської палати (вiд 26 травня 2005 р. № 149/5)
затверджена Нацiональна концептуальна основа забезпечення
якостi аудиторських послуг в України, в якiй вiдзначається, що
для впровадження цього документа Аудиторська палата України:
затверджує i забезпечує видання стандартiв аудиту, їх актуалi�
зацiю з урахуванням щорiчних змiн та доповнень, а також впро�
вадження стандартiв у практику; забезпечує пiдготовку i видан�
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ня навчальної та науково�методичної лiтератури з питань аудиту;
проводить науково�практичнi конференцiї з питань аудиторської
дiяльностi; органiзує обмiн нацiональним та мiжнародним досвi�
дом, а також дискусiї з питань практики аудиту в офiцiйному ви�
даннi Аудиторської палати України; органiзує i проводить по�
стiйне удосконалення професiйних знань практикуючих аудито�
рiв; здiйснює постiйний контроль якостi аудиторських послуг,
якi надаються суб’єктами аудиторської дiяльностi; розробляє та
затверджує форму рiчної звiтностi суб’єктiв аудиторської дiяль�
ностi; розглядає та затверджує Положення про здiйснення зов�
нiшнiх перевiрок якостi аудиторських послуг в Українi, Положен�
ня про монiторинг з питань якостi аудиторських послуг; органi�
зує та забезпечує роботу профiльної комiсiї Аудиторської палати
України за затвердженим щорiчним планом роботи; розглядає
наслiдки контролю якостi аудиторських послуг (за поданням
профiльної комiсiї Аудиторської палати України), приймає рi�
шення з забезпечення якостi аудиторських послуг в Українi та
оприлюднює iнформацiю про функцiонування системи контролю
якостi в Українi. Крiм цього, саме Аудиторською палатою Украї�
ни формується система контролю якостi аудиторських послуг в
Українi, яка мiстить: регулярну звiтнiсть суб’єктiв аудиторської
дiяльностi за затвердженою Аудиторською палатою України
формою; монiторинг з питань якостi аудиторських послуг; пе�
ревiрки якостi аудиторських послуг; додатковi процедури по за�
безпеченню контролю якостi та дисциплiнарнi заходи за наслiд�
ками контролю; iнформування суспiльства про функцiонування
системи контролю якостi аудиторських послуг в Українi.

Зовнiшнiй контроль якостi аудиторських послуг органiзує
та провадить Аудиторська палата України вiдповiдно до Поло�
ження про здiйснення зовнiшнiх перевiрок якостi аудиторських
послуг в Українi (затверджено рiшенням Аудиторської палати
України № 149 вiд 26.05.2005). Об’єктом контролю якостi ауди�
торських послуг в Українi, який забезпечує Аудиторська палата
України, є ефективнiсть роботи систем контролю якостi суб’єк�
тiв аудиторської дiяльностi. При здiйсненнi перевiрок повиннi
розглядатися органiзацiйна структура фiрми, полiтика i про�
цедури, обранi суб’єктом аудиторської дiяльностi для досягнен�
ня впевненостi у вiдповiдностi професiйним стандартам. Метою
перевiрки є допомога суб’єктам аудиторської дiяльностi в забез�
печеннi впевненостi, що аудиторськi послуги надаються у вiд�
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повiдностi з професiйними стандартами. Процес перевiрки не
повинен бути конфронтацiйним, а має проводитися в дусi спiв�
працi. Це також допомагає тому, щоб перевiрка здiйснювалася
швидко i ефективно.

Щорiчно Аудиторська палата України затверджує план пе�
ревiрок систем контролю якостi аудиторських послуг в Українi,
який мiстить перелiк суб’єктiв аудиторської дiяльностi, систе�
ма контролю якостi яких пiдлягає перевiрцi в наступному роцi.
Кожен суб’єкт аудиторської дiяльностi зобов’язаний проходити
перевiрку контролю якостi аудиторської дiяльностi не рiдше
одного разу на п’ять рокiв. Аудиторська палата України здiйс�
нює позаплановi тематичнi перевiрки системи контролю якостi
суб’єкта аудиторської дiяльностi у випадку отримання нею скар�
ги, звернення або iншого документа, що порушує питання якостi
надання аудиторських послуг окремим суб’єктом аудиторської
дiяльностi. Аудиторська палата України постiйно здiйснює конт�
роль виконання перевiрок i переглядає вiдповiднiсть та адекват�
нiсть питань перевiрки, застосовуваних методiв та документiв
пiд час перевiрки вiдповiдним стандартам контролю якостi.

У встановлених законодавством випадках до аудиторiв та
аудиторських фiрм можуть застосовуватися стягнення. Так, По�
рядок застосування до аудиторiв (аудиторських фiрм) стягнень
за неналежне виконання професiйних обов’язкiв (затверджено
рiшенням Аудиторської палати України № 184/4 вiд 15.11.2007)
встановлює умови та порядок застосування Аудиторською па�
латою України до аудиторiв (аудиторських фiрм) стягнень. Так,
за порушення норм Закону України «Про аудиторську дiяль�
нiсть», стандартiв аудиту, затверджених Аудиторською палатою
України, норм професiйної етики аудиторiв, рiшень Аудитор�
ської палати України, якi регулюють аудиторську дiяльнiсть, до
аудиторiв (аудиторських фiрм) її рiшенням згiдно з чинним за�
конодавством можуть бути застосованi такi стягнення: попере�
дження; зупинення чинностi сертифiката на строк до одного року;
анулювання сертифiката; виключення з Реєстру аудиторських
фiрм та аудиторiв. При застосуваннi до аудитора (аудиторської
фiрми) стягнення враховується суттєвiсть порушення профе�
сiйних обов’язкiв, їх наслiдки, ступiнь вини аудитора (аудитор�
ської фiрми) та iншi обставини, що впливають на обрання мiри
вiдповiдальностi. За порушення не суттєвого характеру до ауди�
тора (аудиторської фiрми) Аудиторською палатою України за�
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стосовуються стягнення у виглядi: попередження; зупинення чин�
ностi сертифiката аудитора на строк до 6 мiсяцiв, а за суттєвi по�
рушення — зупинення чинностi сертифiката на строк вiд 6 мi�
сяцiв до одного року; анулювання сертифiката; виключення з
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв. Не може бути одно�
часно накладено на аудитора (аудиторську фiрму) два та бiль�
ше видiв стягнень за одне i те ж порушення.

Питання
для самоконтролю

1. Що таке сертифiкацiя аудиторiв?
2. Як класифiкуються суб’єкти аудиту?
3. Яким особам законодавством заборонено займатися аудиторською

дiяльнiстю?
4. У чому полягають повноваження Аудиторської палати України?
5. В яких випадках проведення аудиту є обов’язковим?
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Роздiл 10
ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÔIÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ
Ó ÇÀÐÓÁIÆÍÈÕ ÊÐÀ¯ÍÀÕ

10.1. Ïàðëàìåíòñüêèé
êîíòðîëü
У зарубiжних країнах система фiнансового контролю в

цiлому однотипна, оскiльки вона базується на принципах фi�
нансового контролю, що закладенi у Лiмськiй Декларацiї.

Як i в нашiй державi, парламентський контроль у зарубiж�
них країнах займає важливе мiсце та здiйснюється пiд час роз�
гляду проектiв вiдповiдних бюджетiв i звiтiв про їх виконання.
Парламент здiйснює свої повноваження самостiйно, безпосеред�
ньо на засiданнях, через парламентськi комiтети, що функцiо�
нують постiйно, а також через створюванi ним органи.

У бiльшостi держав такi комiтети називаються бюджетними.
До їх функцiй належить: перевiрка законностi, правильностi i
повноти передбачених у бюджетi доходiв i витрат, а також пра�
вильностi звiту про виконання бюджету. Парламент постiйно
отримує iнформацiю вiд iнших його комiтетiв про формування
та виконання бюджету. Такi комiтети є у Францiї, Великобри�
танiї, Швецiї, Нiмеччинi, Росiї та деяких iнших країнах.

Так, парламентський контроль у Францiї за видатками рiз�
них вiдомств здiйснюють спецiальнi працiвники фiнансових
комiтетiв обох палат. Фiнансовi комiтети надiленi правами ви�
магати проведення спецiальних розслiдувань, результати яких
можуть призвести до необхiдностi притягти до Суду з питань
бюджетної та фiнансової дисциплiни того чи iншого чиновника.
Поданi урядом Францiї бюджетнi документи перш нiж потра�
пити до галузевих комiтетiв аналiзуються фiнансовими комiте�
тами обох палат парламенту (Нацiональних зборiв та Сенату)1.
Г. П. Толстопятенко вiдзначає, що в Сенатi контрольнi функ�

1 Матерiали Програми сприяння парламенту 1994—1999 // Iнформацiй�
но�пошукова система «Матерiали ПСП», 2000.



цiї здiйснює комiсiя з питань економiки i плану i комiсiя фiнан�
сiв, контролю за бюджетом i економiчними рахунками нацiї, а в
Нацiональних зборах на постiйнiй основi дiє комiсiя фiнансiв,
загальних проблем економiки i плану (здiйснює контроль за до�
ходами i видатками держави, виконанням бюджету, використан�
ням державного майна, фiнансовим станом державних пiдпри�
ємств, кредитними операцiями державних органiв).

У Швецiї поданi до парламенту бюджетнi документи роз�
глядаються комiтетом з фiнансових питань i галузевими комi�
тетами. У той же час при складаннi бюджету комiтет з фiнансо�
вих питань не має переваг над галузевими комiтетами1.

У Великобританiї щорiчну збiрку офiцiйних документiв про
державнi видатки, так звану Бiлу книгу, i бюджет вивчає спе�
цiальний постiйний комiтет Палати громад у справах держав�
ної скарбницi та державної цивiльної служби, доповiдає про них
перед дебатами, пiд час яких парламент висловлює свої заува�
ження2. Комiтети з подiбними функцiями функцiонують у Iн�
дiї, Австралiї. Крiм вказаного комiтету, у парламентi Велико�
британiї функцiонує комiтет публiчної звiтностi, що розглядає
доповiдi контрольних органiв, зокрема Генерального контро�
лера i аудитора, який перевiряє фiнансову звiтнiсть держав�
них органiв та здiйснює контроль за видiленням їм бюджетних
коштiв.

У США законодавча стадiя розгляду бюджету починаєть�
ся пiсля того, як президент подає бюджет до обох палат Кон�
гресу (Сенату та Палати представникiв). Фiнансовi законопро�
екти розглядаються у 13 пiдкомiтетах Палати представникiв i
Сенату3.

У Нiмеччинi провiдну роль у складаннi бюджету вiдiграє бю�
джетний комiтет, який має особливий статус, оскiльки його ре�
вiзiйний пiдкомiтет вiдповiдає як за парламентський контроль,
так i за управлiння бюджетно�фiнансовою дiяльнiстю4. Основнi
фiнансово�контрольнi функцiї парламенту здiйснює бюджетна
комiсiя бундестагу до повноважень якої належить: участь у за�
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сiданнях уряду, що стосуються бюджету, здiйснення поточного
контролю за виконанням бюджету, вирiшення питань вiдкрит�
тя кредитiв для уряду, надання яких тягне за собою збiльшення
видаткової частини бюджету1.

Загалом парламенти зарубiжних країн щоденно не здiйсню�
ють контроль за видатками. Вони влаштовують перевiрки перiо�
дично. Щоденний нагляд покладається на бюджетну службу або
Мiнiстерство фiнансiв, якi перебувають у складi органiв вико�
навчої влади. Можна вказати на iснування двох методiв здiйс�
нення контролю — запобiжний, коли законодавчий орган створює
вiдомство, яке є майже дзеркальним вiдображенням вiдповiдної
установи у складi виконавчої влади для активного монiторингу
витрачання коштiв органами виконавчої влади, i реагуючий, ко�
ли законодавчий орган отримує необхiдну йому iнформацiю вiд
мiнiстерства фiнансiв2. У бiльшостi держав парламенти створю�
ють вищi органи фiнансового контролю — контрольнi палати чи
рахунковi палати.

Шведський парламент для здiйснення парламентського конт�
ролю запровадив таку iнституцiю, як парламентськi ревiзори, якi
ним призначаються i подають йому результати дослiджень, а по�
тiм парламент приймає рiшення про заходи, спрямованi на ви�
правлення недолiкiв, виявлених ревiзорами3.

У Японiї постiйнi комiсiї з питань державних фiнансiв i бю�
джетна попередньо розглядають всi рiшення, що стосуються дер�
жавних фiнансiв.

У Росiйськiй Федерацiї, вiдповiдно до Конституцiї, розгля�
дає i затверджує звiт про виконання федерального бюджету, який
подається їй урядом, Державна Дума. А контрольнi функцiї у сфе�
рi фiнансiв виконують також комiтети i комiсiї, що утворюються
Радою Федерацiї i Державною Думою. Особлива роль належить
Комiтету Державної Думи з бюджету, податкiв, банкiв i фiнан�
сiв та Комiтету Ради Федерацiї з бюджету, фiнансового, валют�
ного i кредитного регулювання, що здiйснюють контроль у цiй
сферi в цiлому. Фiнансовий контроль Ради Федерацiї i Держав�
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ної Думи проводиться також у процесi слухань вiдповiдних пи�
тань на їх засiданнях1.

У той же час парламент не завжди прямо надiляється конт�
рольними повноваженнями. Вiн може їх здiйснювати i через вiд�
повiднi органи (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1

Складовi частини
системи парламентського контролю

за виконанням бюджету2

Країна
Незалежне

контрольно5ре5
вiзiйне вiдомство

Мета/сфера
дiяльностi

Характер пар5
ламентського

контролю

Австрiя Бюджетне управ�
лiння Мiнiстер�
ства фiнансiв

Контроль за виконан�
ням бюджету, дотри�
манням граничних меж
витрачання бюджетних
коштiв i облiковими си�
стемами, що застосову�
ються рiзними гiлками
влади

Квартальнi
звiти мiнiстра
фiнансiв

Францiя Cour de Comptes
(Рахункова пала�
та); 7 управлiнь,
де зайнято понад
200 осiб

Кожна палата прово�
дить ревiзiйнi перевiр�
ки щорiчних звiтiв i
виконання бюджету
рiзними гiлками влади

Рiчнi звiти
пiдроздiлiв
Рахункової
палати

Нiмеч�
чина

Федеральна ра�
хункова палата
(BRH�ФРП)

Ревiзiйна перевiрка
державних проектiв,
фiнансово�бюджетних
питань, пов’язаних з
державним управлiнням

Рiчнi звiти
голови ФРП

Велика
Брита�
нiя

Нацiональна ра�
хункова палата

Офiцiйний висновок
ревiзора про рiчнi звiти

Рiчнi звiти
Генерального
контролера�
ревiзора
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Продовження табл. 1.1

Країна
Незалежне

контрольно5ре5
вiзiйне вiдомство

Мета/сфера
дiяльностi

Характер пар5
ламентського

контролю

Швецiя Жодного неза�
лежного органу

Перевiряє мiнiстерства,
державнi адмiнiстрацiї,
державнi компанiї та
фонди

Парламентськi
ревiзори

Нiдер�
ланди

Вища державна
рада (ARK)

Ревiзiйний висновок
за результатами пере�
вiрки рахункiв держав�
них установ

Рiчнi звiти
ARK про по�
казники фi�
нансово�бю�
джетної дiяль�
ностi уряду

Сполу�
ченi
Штати
Америки

Головна конт�
рольна служба

Ревiзiйнi перевiрки
загальнодержавних
програм i програм
штатiв; рiчнi бухгал�
терськi книги в адмi�
нiстративних устано�
вах; нагляд за облiко�
вими системами у
державних органах

Комiтети
Конгресу
доповiдi Гене�
рального кон�
тролера

10.2. Îñîáëèâîñòi ôóíêöiîíóâàííÿ
êîíòðîëüíî-ðàõóíêîâèõ îðãàíiâ
ó çàðóáiæíèõ êðà¿íàõ
Як зазначалося, у бiльшостi зарубiжних країн iснують

вищi органи фiнансового контролю (далi — ВОФК), якi мають
рiзнi назви, але майже аналогiчнi завдання i функцiї.

Нормативнi акти, що визначають правовi основи дiяльностi
контрольно�рахункових органiв держав, по�рiзному вказують
на їх завдання та функцiї. Цi документи можна подiлити на де�
кiлька груп. До першої групи законiв вiдносяться тi, якi не мiс�
тять окремих статей, що визначають завдання i функцiї конт�
рольно�рахункових органiв. Це нормативнi акти Францiї, Iталiї,
Чехiї, Польщi. Лише з їх тексту можна зрозумiти, якi завдання i
функцiї цих органiв.
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До другої групи вiдносяться нормативнi акти, що чiтко ви�
значають лише завдання цих органiв, не вказуючи на їх функ�
цiї, — це закони про контрольно�рахунковi органи Нiмеччини,
Китаю, Кореї, Малайзiї, Таїланду.

До третьої групи можна вiднести Конституцiю Грецiї, яка не
зазначає, якi саме завдання стоять перед Рахунковою палатою,
але наводить її основнi функцiї.

I до останньої, четвертої групи, належать нормативнi акти
тих держав, в яких чiтко визначено завдання рахункових орга�
нiв i вказано на тi види дiяльностi, якi вони здiйснюють, реалi�
зуючи поставленi завдання, — це Закон України «Про Рахунко�
ву палату» та Федеральний Закон «Про Рахункову палату Ро�
сiйської Федерацiї».

Аналiзуючи завдання i функцiї контрольно�рахункових ор�
ганiв рiзних країн можна вiдзначити, що деякi органи контро�
люють лише видаткову частину вiдповiдного бюджету, а iншi,
їх бiльшiсть, мають право давати оцiнку i здiйснювати контроль
як за дохiдною, так i видатковою частинами.

Так, у 1983 р. вiдповiдно до Закону про фiнансовий контроль
у Великобританiї була створена Нацiональна рахункова палата
(National Audit Office)1, або iнша назва Нацiональне управлiн�
ня аудиту2, метою якої є пiдготовка надiйного звiту, який забез�
печив би об’єктивний погляд на важливi проблеми i запропону�
вав би можливi шляхи покращення ведення державних справ.
Ця iнституцiя несе вiдповiдальнiсть за проведення ревiзiй у дер�
жавному секторi. Очолює її генеральний контролер надходжень
та видаткiв казначейства її величностi королеви та ревiзор дер�
жавних рахункiв. Як контролер, вiн дає дозвiл на видiлення
державних коштiв урядовим мiнiстерствам та iншим органам
державного сектора. Генеральний контролер може перевiряти,
наскiльки ощадливо, економiчно, ефективно i цiлеспрямовано
мiнiстерства, вiдомства або iншi установи використали кошти
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при виконаннi своїх завдань1. Закон про державний контроль
спрямований на встановлення нового порядку стимулювання
ощадливостi, економiчної ефективностi i цiлеспрямованостi дi�
яльностi органiзацiй, мiнiстерств i вiдомств при використаннi
державних фiнансових ресурсiв. З його прийняттям змiнилися
завдання й обсяг повноважень генерального контролера�ревiзо�
ра, а також характер його вiдносин з парламентом та виконав�
чою владою. Цi змiни були викликанi необхiднiстю законодав�
чого посилення статусу вищого органу фiнансового контролю i
посилення ролi його керiвника2.

Метою дiяльностi Нацiональної рахункової палати є пiдго�
товка надiйного звiту, що забезпечив би об’єктивний погляд на
важливi проблеми i запропонував би можливi шляхи покращан�
ня ведення державних справ. У той же час законнiсть бюджет�
них пропозицiй належить до компетенцiї парламенту, а Нацiо�
нальне управлiння аудиту вiдповiдає лише за визначення того,
чи були пропозицiї виконанi ефективно. Але мiнiстр фiнансiв ви�
магає, щоб воно аналiзувало правильнiсть пропозицiй, на яких
базуються бюджетнi пропозицiї. Нацiональне управлiння ауди�
ту несе вiдповiдальнiсть лише перед парламентом3.

Рахункова палата Францiї — одна з найстарiших державних
установ держави, бере свiй початок iз середнiх вiкiв, коли була
заснована королем Фiлiпом V у 1319 р. Вiдповiдно до своїх зав�
дань вона здiйснює загальний контроль за державними фiнанса�
ми, тобто контроль за виконанням бюджету всiма державними
органами в центрi i на мiсцях. Спочатку цей орган був створений
як особливий судовий орган, що розглядав справи, порушенi саме
проти державних бухгалтерiв, оскiльки вони на той час вiдiгра�
вали важливу роль, бо виконували фiнансовi операцiї держави i
державних установ, вiдповiдали за збiр доходiв, сплату коштiв.
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Вiдповiдно до Конституцiї Французької Республiки палата
покликана допомагати парламенту i уряду контролювати вико�
нання фiнансових законiв. Вона проводить перевiрки на мiсцях
i на основi документiв i рахункiв робить висновки про правиль�
нiсть вiдображених у рахунках держави доходiв i витрат, пере�
конується в економному i доцiльному використаннi бюджетних
коштiв i майнових цiнностей, якими управляють державнi та iн�
шi публiчно�правовi органiзацiї1. Важливе значення має те, що
ця iнституцiя надiлена судовими функцiями. Хоча безпосеред�
ньо контрольно�судовим органом у Францiї є суд бюджетної дис�
циплiни, що розглядає справи пов’язанi з порушенням, якi ма�
ють мiсце пiд час виконання бюджету.

Вищим органом фiнансового контролю Нiмеччини є Феде�
ральна Рахункова палата. Ще у 1714 р. указом прусського короля
Фрiдрiха Вiльгельма I була створена Генеральна рахункова па�
лата як колегiальний самостiйний орган, незалежний вiд держав�
ної адмiнiстрацiї. Пiзнiше, у 1871 р., цю установу було перейме�
новано на Вищу рахункову палату, яка здiйснювала контроль за
витрачанням державних коштiв i доходами казни, регулярно
складала звiти за результатами таких ревiзiй, готувала рекомен�
дацiї стосовно як шляхiв i способiв покращення фiнансового ста�
новища у державi, так i формування її бюджету. Вища рахункова
палата Прусiї продовжувала iснувати паралельно з новою струк�
турою — Рахунковою палатою Нiмецької iмперiї. Пiсля Другої
свiтової вiйни спочатку була утворена Рахункова палата об’єд�
наної економiчної зони, а пiсля прийняття у 1949 р. Конституцiї
Федеративної Республiки Нiмеччини на її основi у 1950 р., було
створено нинi дiючу Федеральну Рахункову палату Нiмеччини2.

Правовий статус Федеральної Рахункової палати визначає
Основний закон (Конституцiя) ФРН, вiдповiдно до якого вона
перевiряє звiти, а також рентабельнiсть i правильнiсть управлiн�
ня в економiчнiй i бюджетнiй сферi. Деталiзує завдання i функ�
цiї закон про Федеральну Рахункову палату. Цей орган контро�
лює доходи, видатки, платiжнi зобов’язання, власнiсть i борги3.
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Вищою ревiзiйною установою Iталiї є Рахункова палата (iн�
ша назва Ревiзiйна палата), яка заснована у 1862 р. i за своєю
сутнiстю є судовим органом1.

Структура Рахункової палати Iталiї органiзована таким чи�
ном: правлiння — об’єднання палат; ревiзiйна палата; 20 регiо�
нальних ревiзiйних вiддiлень; 3 юрисдикцiйнi апеляцiйнi пала�
ти; 20 регiональних апеляцiйних палат; апеляцiйне управлiння
головного повiреного та 20 регiональних юридичних вiддiлень;
палата з питань дiяльностi державних установ та палата з питань
дiяльностi органiв мiсцевої влади. Є також управлiння президе�
нта Рахункової палати та управлiння генерального секретаря, а
ще кадровi та адмiнiстративнi управлiння2.

Вiдповiдно до Конституцiї Республiки вiд 1948 р., Рахунко�
ва палата Iталiї дає попередню експертну оцiнку законам i основ�
ним урядовим нормативним актам, в тому числi i нефiнансовим
проектам, перевiряє, як контролюється державний бюджет. Во�
на вiдповiдає лише за загальний нагляд за правильнiстю й без�
перервнiстю збирання доходiв, перевiряє ефективнiсть, резуль�
тативнiсть та економiчнiсть дiяльностi вiдомств. Планується, що
у майбутньому функцiї Рахункової палати буде поширено на пе�
ревiрку якостi управлiнської дiяльностi уряду у сферi держав�
них надходжень та видаткiв3.

Вiдповiдно до федерального закону про фiнансовий контроль
1967 р., у Швейцарiї функцiонує вiдомство фiнансового контро�
лю, що пiдпорядковане Департаменту фiнансiв (Мiнiстерству
фiнансiв) Швейцарiї та здiйснює контроль у сферi фiнансiв, а
також верховний нагляд за дiяльнiстю федеральної адмiнiстра�
цiї i здiйсненням правосуддя та нагляд за функцiонуванням фе�
деральних органiв управлiння. Її повноваження охоплюють всi
бюджетнi надходження i видатки.

Верховна палата Польщi iснувала в рiзних формах протягом
80 рокiв, але лише у 1989 р. стало очевидним, що потрiбно ство�
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рювати новий вищий iнститут контролю. Слiд було розширити
її незалежнiсть й гарантувати повну демократичнiсть контролю.
У 1994 р. був прийнятий Акт про Верховну палату контролю1.
Верховна палата є головним державним ревiзiйним органом
Польщi. Вона контролює виконання бюджету, розпорядження
фiнансами i майном вiдповiдних органiв.

Iсторично першою контрольною палатою на територiї Че�
хiї стала Придворна облiкова палата, що була заснована у 1761 р.
У 1866 р. вона була перетворена у Верховну облiкову палату, а
у 1918 р. пiсля утворення Чехословацької республiки її замiни�
ла Верховна облiково�контрольна палата, яка функцiонувала до
1951 р. I у 1993 р. пiсля виникнення самостiйної Чеської Респуб�
лiки була утворена Верховна контрольна палата, яка не зале�
жить вiд виконавчої, судової i, з точки зору здiйснення контро�
льної дiяльностi, законодавчої влади2. Вища контрольна служ�
ба Чехiї здiйснює перевiрку ведення господарства, i управлiння
державною власнiстю i виконання державного бюджету.

Вищим органом фiнансового контролю Бельгiї є Аудитор�
ський суд, який був створений у 1830 р. Мiж 1830 i 1990 роками
майже не вiдбулося фундаментальних змiн у його повноваженнях.
З 1995 р. суду наданi повноваження по перевiрцi податкових над�
ходжень, а з 1998 — здiйснювати аудит результатiв дiяльностi3.

Перша Палата як вищий орган фiнансового контролю Бол�
гарiї була створена у 1880 р. i дiяла до 1947 р. Вiдповiдно до но�
вої Конституцiї у 1995 р. Парламентом була створена нинiшня
Аудиторська палата, яка є незалежним iнститутом4.

Рахункова палата Грецiї здiйснює контроль за державними
видатками, а також в силу спецiальних приписiв закону здiйс�
нює контроль за видатками мiсцевих органiв управлiння та iн�
ших юридичних осiб публiчного права5.
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Завданнями Рахункової палати Кореї є перевiрка всiх оста�
точних рахункiв за доходами i видатками держави, а також по�
стiйна перевiрка правильностi iнших рахункiв, перевiрка вико�
нання завдань органами державного управлiння та їх чиновни�
ками з метою покращення адмiнiстративних дiй1.

У Японiї функцiонує Фiнансово�ревiзiйна палата, правовий
статус якої визначено законом про фiнансово�ревiзiйну палату,
прийнятим у 1947 р. Ця iнституцiя здiйснює ревiзiї та перевiр�
ки, завдяки яким виявляється наявнiсть або вiдсутнiсть держав�
них коштiв, цiнних паперiв, майна, встановлюється вiдповiднiсть
чи невiдповiднiсть їх руху документам тощо.

Вищi контрольнi органи iснують i в країнах, якi входять до
складу Спiвдружностi Незалежних Держав. Так, у Бiлорусiї ви�
щим органом фiнансового контролю є Комiтет державного конт�
ролю Республiки Бiлорусь, у Вiрменiї — Палата контролю На�
цiональної асамблеї Республiки Вiрменiя, у Грузiї — Палата
контролю Республiки Грузiя, у Молдовi — Суд аудиторiв Рес�
публiки Молдова, у Казахстанi — Парламентська палата контро�
лю (комiтет контролю за виконанням республiканського бюдже�
ту), у Киргизстанi — Рахункова палата Республiки Киргизстан,
у Азербайджанi — Палата аудиторiв Республiки Азербайджан,
у Таджикистанi — Контрольно�ревiзiйний орган. З метою обмi�
ну досвiдом роботи, змiцнення взаємодiї i координацiї дiяльностi
у сферi державного фiнансового контролю створена Рада керiв�
никiв вищих органiв фiнансового контролю держав—учасниць
Спiвдружностi Незалежних Держав.

Рахункова палата Росiйської Федерацiї органiзовує i здiйс�
нює контроль за своєчасним виконанням доходних i видаткових
статей федерального бюджету i бюджетiв федеральних позабю�
джетних фондiв, дає оцiнку обґрунтованостi доходних i видат�
кових статей проектiв федерального бюджету i бюджетiв феде�
ральних позабюджетних фондiв.

Контрольно�рахунковi органи, виконуючи вiдповiднi завдан�
ня i функцiї, мають певну органiзацiйну структуру. Можна ви�
дiлити двi основнi форми функцiонування вищих контрольних
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органiв — колегiальну i єдиноначальну. Колегiальнiсть передба�
чає колегiальне, тобто спiльне, прийняття рiшень групою осiб.
У бiльшостi випадкiв у структурi контрольно�рахункового ор�
гану iснує колегiя як колегiальний орган. При наявностi єдино�
начальної структури вагомими повноваженнями надiлена одна
особа, що очолює контрольно�рахунковий орган, яка має право
самостiйно приймати важливi рiшення.

До держав, у яких iснує єдиноначальна система органiзацiї
контрольно�рахункових органiв, вiдносяться Великобританiя,
Малайзiя, В’єтнам, Таїланд тощо. Керiвниками контрольних ор�
ганiв у цих країнах є президент або генеральний аудитор. У бiль�
шостi випадкiв усi завдання контрольного органу доручаються
цим особам, якi для виконання вiдповiдних завдань можуть при�
значати необхiдний персонал на власний розсуд1.

Так, у законi про фiнансовий контроль Великобританiї за�
значається, що Генеральний контролер сам приймає рiшення
про виконання ним своїх службових обов’язкiв i, зокрема, про
те, чи хоче вiн проводити перевiрку i яким чином. Але найбiльш
повно принцип єдиноначальностi закрiплено у додатку до За�
кону, де зазначено, що особа, яка займає у певний перiод часу
пост Генерального контролера i аудитора, утворює орган пiд на�
звою Нацiональна Рахункова палата2.

У Постановi про створення i дiяльнiсть Рахункової палати
В’єтнаму є спецiальна глава, яка називається «Органiзацiйна
структура Рахункової палати». Даний нормативний акт надiляє
Президента палати широкими правами. Але з аналiзу цiєї По�
станови можна зробити висновок, що в структурi палати iсну�
ють i певнi елементи колегiальної органiзацiї. Так, Президент
Рахункової палати може створювати контрольну раду, яка на�
дає йому професiйну пiдтримку при оцiнцi значних i складних
висновкiв ревiзiї або при переоцiненнi звiтiв про ревiзiї, якi ви�
кликали нарiкання. Однак Президент палати не завжди прив’я�
заний до рiшень ради, отже фактично тут зберiгається монокра�
тична органiзацiйна структура3.
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Структура контрольних органiв таких держав, як Республiка
Корея, Нiмеччина, Францiя, Чехiї, Польщi, є колегiальною. Тут
iснує децентралiзована система прийняття рiшень. Колегiально
органiзованi контрольнi органи мають у своєму складi спецiальнi
органи, що приймають рiшення за принципом бiльшостi голосiв1.

Так, закон про федеральну Рахункову палату Нiмеччини пе�
редбачає створення сенатiв, до складу яких входять керiвники вiд�
дiлу, керiвники ревiзiйних секторiв вiддiлу i керiвник сектору iн�
шого вiддiлу, що надiленi правом приймати вiдповiднi рiшення2.

Колегiя Верховної Контрольної палати Польщi приймає вiд�
повiднi рiшення таємним голосуванням, бiльшiстю голосiв, ко�
ли на її засiданнi присутнi не менше половини складу колегiї3.
Колегiя Контрольної служби Чехiї приймає рiшення на основi
голосування, а запропоноване рiшення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала абсолютна бiльшiсть присутнiх чле�
нiв колегiї. Колегiя уповноважена приймати рiшення, якщо при�
сутнi бiльше половини її членiв4.

Дiяльнiсть Рахункової палати Росiйської Федерацiї базу�
ється в основному на принципi колегiальностi. Колегiальнiсть в
прийняттi остаточних рiшень є основним принципом органiза�
цiї Рахункової палати Росiйської Федерацiї. Закон «Про Рахун�
кову палату Росiйської Федерацiї» встановлює, що для розгля�
ду питань планування i органiзацiї роботи Рахункової палати,
методологiї контрольно�ревiзiйної дiяльностi, звiтiв i iнформа�
цiйних повiдомлень, що направляються Радi Федерацiї i Дер�
жавнiй Думi, утворюється Колегiя Рахункової палати5.

Законодавство зарубiжних держав забезпечує реалiзацiю
принципу незалежностi контрольно�рахункових органiв. Так,
Конституцiя Iталiйської Республiки визначає, що незалежнiсть
Рахункової палати та її членiв вiд уряду забезпечується законом
(ч. 3 ст. 100)6. У Конституцiї Iспанiї пiдкреслено, що члени Ра�
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хункової палати мають ту ж незалежнiсть i ту ж незмiннiсть, i
на них поширюються тi ж умови про несумiснiсть посад, що i на
суддiв (ч. 3 ст. 136)1. Закон про Федеральну Рахункову пала�
ту Нiмеччини проголошує її верховним федеральним органом,
який як незалежний орган фiнансового контролю пiдпорядко�
ваний лише закону (ст. 1)2.

Усi закони про ВОФК, зокрема Нiмеччини, Францiї, Вели�
кобританiї, Чехiї, Росiї, Китаю, Малайзiї, Таїланду, Пiвденної
Кореї, В’єтнаму, мiстять положення про призначення на поса�
ду i про зняття членiв ВОФК. Щоб пiдкреслити незалежнiсть
ВОФК вiд виконавчої влади, яка має ним контролюватися, у
бiльшостi законiв передбачається, що принаймнi його керiв�
ник обирається вiдповiдним законодавчим органом. Типовим
моментом є те, що правом пропонувати кандидатуру президе�
нта цього органу в зазначених країнах надiлений уряд. Однак
залежно вiд конституцiйно�правового формування урядової си�
стеми iснують значнi розбiжностi у деталях. Так, закон про
ВОФК у Великобританiї передбачає, що прем’єр�мiнiстр спо�
чатку повинен заручитися згодою вiдповiдного комiтету з пе�
ревiрки рахункiв. Китайський, французький i в’єтнамський за�
кони розглядають виконавчу владу вiдповiдальною за призна�
чення президента. У Францiї президент та iншi члени ВОФК
призначаються декретом ради Мiнiстрiв, у Китаї уряд призна�
чає членiв ВОФК, у В’єтнамi — це повноваження прем’єр�мi�
нiстра. Але в той же час, якщо ВОФК органiзованi колегiально,
то закони про них передбачають органiзацiйну незалежнiсть
ВОФК i вiдводять президенту право пропонувати кандидатiв
для призначення на посади iнших членiв ВОФК, iнодi президент
навiть сам призначає членiв. Таку органiзацiйну незалежнiсть
мають ВОФК у Нiмеччинi, Пiвденнiй Кореї, Росiйськiй Феде�
рацiї, Чеськiй Республiцi3.
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У бiльшостi держав контрольний орган щорiчно повiдомляє
про результати своєї роботи вiдповiдним органам. Так, у Законi
про Рахункову палату Францiї зазначено, що Рахункова палата
робить щорiчно повiдомлення президенту держави i поширює
цей звiт, що мiстить зауваження i висновки перевiрок у парла�
ментi1.

Конституцiя Iспанiї вказує, що Рахункова палата незалеж�
но вiд своєї компетенцiї, подає в Генеральнi Кортеси щорiчну
доповiдь, в якiй повiдомляє про допущенi порушення i про на�
кладенi покарання2. Рахункова палата Кореї повинна подавати
звiт Президенту i нацiональним зборам протягом наступного
року3.

Вiдповiдно до Закону «Про ревiзiї звiтностi в Республiцi Ки�
тай» Вища установа ревiзiї рахункiв здiйснює контроль за вико�
нанням бюджету центрального уряду пiд керiвництвом Голови
Державної ради i йому подає звiт про результати своєї контроль�
ної дiяльностi4.

Рахункова палата В’єтнаму, поряд з розробкою на основi ре�
зультатiв перевiрок з метою усунення порушень приписiв уста�
новам, що перевiрялися, також повинна подавати прем’єр�мiнi�
стру пропозицiї щодо покращення бюджетного процесу5.

Законодавство, яке врегульовує порядок проведення конт�
рольних заходiв контрольно�рахунковими органами зарубiжних
країн, передбачає накладення санкцiй на осiб, якi заважають про�
водити цi заходи, тобто заважають цим iнститутам здiйснювати
свої повноваження по проведенню ревiзiй, перевiрок тощо. Так,
Вища контрольна служба Чехiї може накласти штраф у розмiрi
50 000 крон на фiзичну особу, яка навмисно перешкоджає здiй�
сненню об’єктом, що перевiряється, його функцiй. В той же час,
якщо обов’язки не виконуються особою у рамках наданого стро�
ку, то може бути накладено грошовий штраф повторно6.
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На осiб, якi заважають будь�яким чином посадовим особам
Рахункової палати Францiї проводити перевiрки у рамках пов�
новажень, що їм наданi Законом, накладається штраф у розмiрi
100 000 франкiв1.

У Польщi до осiб, якi ухиляються вiд контролю або пере�
шкоджають його здiйсненню, у тому числi шляхом непред’яв�
лення необхiдних для контролю документiв або подання завiдо�
мо неправдивої iнформацiї про виконання висновкiв за резуль�
татами контролю, може бути застосовано покарання у виглядi
арешту, обмеження громадських прав i свобод або штрафу.
Крiм цього, передбачено накладання санкцiй, зокрема штра�
фу не лише на особу, яка перешкоджає проводити перевiрку, а
i на особу, яка викликана як свiдок i не з’явилася без поважних
причин2.

10.3. Àäìiíiñòðàòèâíèé
êîíòðîëü
Крiм парламентського контролю, значне мiсце посiда�

ють у зарубiжних країнах спецiальнi, або так званi спецiалiзованi,
органи фiнансового контролю, що здiйснюють адмiнiстративний
контроль, бо вiдносяться до органiв виконавчої влади.

Як правило, такий контроль здiйснюється декiлькома дер�
жавними органами, до яких можна вiднести мiнiстерство фiнан�
сiв та його вiддiли, спецiальнi органи державного фiнансового
контролю та галузевi вiдомства3.

Враховуючи спiльнiсть завдань органiв, що надiленi конт�
рольними повноваженнями, до них належать: вiдомство голов�
ного ревiзора�аудитора або контрольно�рахункова палата, якi без�
посередньо пiдпорядкованi парламенту чи президенту, що про�
водять загальний контроль за витрачанням державних коштiв,
а в певних випадках i за мобiлiзацiєю їх у вiдповiднi фонди кош�
тiв; контрольнi органи, що входять до складу державних вiдом�
ств, якi здiйснюють контроль за ефективним, цiльовим та доцiль�
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ним використанням фiнансових ресурсiв; податкове вiдомство,
що контролює надходження коштiв у бюджети, пiдпорядковане
уряду або мiнiстерству фiнансiв держави; недержавнi служби
контролю та служби внутрiшнього контролю, якi також мають
вiдповiднi функцiї та завдання.

У США до спецiальних органiв фiнансового контролю мож�
на вiднести Мiнiстерство фiнансiв (казначейство), Головну конт�
рольну службу, Адмiнiстративно�бюджетне управлiння при пре�
зидентовi, Бюджетну службу конгресу, Службу генеральних iн�
спекторiв, головних працiвникiв iз фiнансових питань.

Мiнiстерство фiнансiв (казначейство) США є представником
уряду. Воно розробляє фiнансову i податкову полiтику, здiйснює
грошовий обiг, емiсiю грошових знакiв та управлiння державним
боргом, займається питаннями внутрiшнiх займiв, контролює
виконання фiнансового законодавства, здiйснює збiр внутрiш�
нiх доходiв, несе основну вiдповiдальнiсть за збирання доходiв i
виплати, публiкує мiсячнi i рiчнi звiти про фiнансове станови�
ще федерального уряду.

Важливе значення в США належить Головнiй контрольнiй
службi, що є найважливiшою контрольно�ревiзiйною службою
конгресу, якiй пiдзвiтнi фiнансовi операцiї федеральних мiнiс�
терств та агентств. Ця служба перевiряє й аналiзує, як викону�
ються федеральнi програми, веде облiк усiх державних коштiв i
забезпечує доступнiсть фiнансових вiдомостей для конгресу та
громадськостi, головна контрольна служба на чолi з генеральним
контролером представляє конгрес1. Вона надiлена повноважен�
нями проводити перевiрки законностi, ефективностi та доцiль�
ностi здiйснених витрат, дотримання процедури укладання i ви�
конання державних контрактiв тощо.

Головна контрольна служба США, створена в 1921 р., вiдпо�
вiдно до закону про державний бюджет. Для конгресу вона бу�
ла вiдомством, створеним для контролю фiнансової дiяльностi
агентств виконавчої влади, що вiдповiдають за витрачання кош�
тiв2. Один iз авторiв проекту даного закону, характеризуючи
роль Головного контрольного управлiння, вбачав його в особi
генерального контролера, вказуючи, що генеральний контролер
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повинен бути, перш за все, незалежним, дiєвим i безстороннiм
критиком, щоб вiн мiг прийти на будь�яке засiдання конгресу,
хоч би якою була його полiтична фiзiономiя, хоч би хто був пре�
зидентом, заявити всьому загалу: що цi грошi викинутi на вiтер,
а iз цього заходу нiчого не виходить. Такий критик надто доро�
гий для конгресу1.

Часто Головну контрольну службу називають «сторожовим
псом конгресу», бо вона виконує численнi функцiї у рамках ко�
нтрольної дiяльностi2, до її функцiй належить тлумачення нор�
мативно�правових актiв з фiнансових питань, контроль за закон�
нiстю та ефективнiстю операцiй, що проводяться вiдповiдними
органами, надання допомоги конгресу тощо.

Адмiнiстративно�бюджетне управлiння пiдпорядковане ви�
конавчiй владi. Дане вiдомство iнодi називають Адмiнiстратив�
но�бюджетним управлiнням при Президентi. На управлiння по�
кладено основну вiдповiдальнiсть за розробку бюджету. Разом
з Мiнiстерством фiнансiв Адмiнiстративно�бюджетне управлiн�
ня розробляє основнi напрями фiнансово�бюджетної полiтики.
Його директор надiлений повноваженнями пiсля затвердження
бюджету розподiляти асигнування та iншi бюджетнi ресурси для
забезпечення ефективного їх використання. Пiсля розподiлу
коштiв Адмiнiстративно�бюджетним управлiнням, вiдповiдаль�
нiсть за подальший контроль лягає на агентства — отримувачi,
якi щомiсяця готують детальнi звiти про виконання бюджету для
Мiнiстерства фiнансiв та Адмiнiстративно�бюджетного управ�
лiння. Крiм цього, експерти Адмiнiстративно�бюджетного управ�
лiння з питань бюджету виконують незалежнi аналiтичнi дослi�
дження3.

У 1974 р. було створено Бюджетну службу конгресу, до основ�
них завдань якої належить надання своєчасної iнформацiї про
виконання бюджету. Бюджетна служба конгресу є вiдомством у
складi конгресу i вiдповiдає за поточний контроль за фактични�
ми загальними видатками i порiвняння їх з видатками, передба�
ченими у бюджетi. Вона забезпечує конгрес аналiзом, який є не�
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обхiдним у його бюджетнiй дiяльностi. Ця служба також надає
допомогу бюджетним комiтетам. Бюджетну службу конгресу
називають «службою професiоналiв без партiйних уподобань»,
оскiльки вона виконує незалежний аналiз i пiдрахунки, що ма�
ють вiдношення до бюджету та економiки, пропонує конгресу
варiанти й альтернативнi рiшення. Також Бюджетна служба кон�
гресу кожен рiк аналiзує бюджет президента, оцiнює вплив на
бюджет законопроектiв, про якi повiдомляють комiтети, що впли�
вають на видатки або надходження; розробляє пiдрахунок вар�
тостi практично кожного законопроекту, вказує, як вiн вплине
на видатки чи доходи протягом наступних п’яти чи бiльше ро�
кiв, готує пiдрахунки, якi використовуються для складання за�
конопроектiв, а також готує пiдрахунки для комiтетiв конгре�
су з асигнувань. Однiєю iз найважливiших функцiй Бюджет�
ної служби конгресу є вiдслiдковування всiх законопроектiв
про видатки i надходження, якi щорiчно вносяться до конгресу.
До її обов’язкiв також належить аналiз конкретних програмних i
полiтичних питань, якi позначаються на федеральному бюджетi
й економiцi1.

Для безперервної ефективної iнформацiї конгрес у 1978 р.
вiдповiдно до закону про службу генерального iнспектора за�
провадив посади Генеральних iнспекторiв приблизно у 20 основ�
них федеральних агенствах i мiнiстерствах. Цi служби є неза�
лежними, мають широкi повноваження i проводять розслiду�
вання та аудиторськi перевiрки у своїх агенствах, iнформуючи
Конгрес про дiяльнiсть та проблеми, що iснують у федеральних
вiдомств2.

У 1990 р. у США законом про головного працiвника з фi�
нансових питань було засновано посаду головних працiвникiв з
фiнансових питань, щоб зосередити вiдповiдальнiсть за управ�
лiння фiнансовою дiяльнiстю в єдиному пiдроздiлi3.

Органом державного управлiння фiнансами у Великобританiї
є Казначейство, яке керує розробкою, складанням i виконанням
державного бюджету, визначає податкову полiтику, здiйснює фi�
нансово�економiчне прогнозування, мiжнароднi фiнансовi вiд�
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носини, контроль за витрачанням коштiв державними пiдпри�
ємствами1.

На чолi центрального уряду Великобританiї стоїть Кабiнет.
Його головною фiгурою є мiнiстр фiнансiв (канцлер державної
скарбницi). Мiнiстерство, яким вiн керує, опiкується як прибу�
тковими, так i видатковими аспектами бюджету, а також визна�
ченням економiчної та бюджетно�фiнансової полiтики. Мiнiстер�
ство фiнансiв повинно представляти iнтереси платника податкiв
i забезпечувати належний розподiл коштiв мiж мiнiстерствами.
Мiнiстровi фiнансiв пiдпорядкованi управлiння податкових збо�
рiв, управлiння митних i акцизних зборiв (органiзовує виконан�
ня бюджету у частинi збору мита i акцизiв), а також Управлiння
нацiональних заощаджень, що керує великою кiлькiстю програм
акумуляцiї особистих заощаджень, якими фiнансується значна
частина державного сектора в позичкових коштах2.

Ревiзiя фiнансово�господарської дiяльностi державного сек�
тора у Великобританiї має давнi iсторичнi коренi. Ще у 1314 р.
тут було засновано посаду Генерального контролера державної
казни. У 1866 р., ця «служба» була перейменована на вiдомство
генерального контролера i ревiзора. У 1983 роцi на базi зазначе�
ної вище служби вiдповiдно до закону про фiнансовий конт�
роль було створено нинi дiюче Нацiональне контрольно�ревiзiй�
не управлiння3. У деяких джерелах можна зустрiти й iншу на�
зву цiєї служби — Державне ревiзiйне управлiння4.

До основних завдань Державного ревiзiйного управлiння
належить: здiйснення i покращання процесу фiнансового конт�
ролю у мiнiстерствах, вiдомствах та iнших державних органах;
сприяння ефективностi використання фiнансових та iнших ма�
терiальних ресурсiв, що витрачаються безпосередньо за рiшен�
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ням парламенту; пiдвищення технiки i якостi перевiрок i ревiзiй,
якi проводяться в державному секторi, надання парламенту пiд�
твердження того, що державнi фiнанси й iншi ресурси, витраче�
нi на цiлi, що ним встановленi. Управлiнню надано право здiйс�
нювати контроль i проводити перевiрки рахункiв усiх урядових
установ i широкого кола державних органiв, через якi проходить
бiльше 60 % витрат, а також контролювати субсидiї, що надають�
ся мiсцевими органами влади системi охорони здоров’я, нацiо�
налiзованим галузям промисловостi i державним корпорацiям1.

У Францiї управлiння фiнансами здiйснює Мiнiстерство еко�
номiки, фiнансiв i бюджету, яке має такi функцiї: розробка дер�
жавного бюджету i контроль за його виконанням, касове обслу�
говування бюджету; збiр податкiв, мита й iнших надходжень у
казну; контроль за фiнансовими операцiями; здiйснення зв’язку
держави з пiдприємствами як акцiонера, кредитора чи гаранта;
забезпечення облiку i контролю2.

Провiдну роль у всiх питаннях економiчної та фiнансової по�
лiтики вiдiграє Мiнiстр у справах економiки, фiнансiв та прива�
тизацiї, а головну вiдповiдальнiсть за бюджетнi надходження i ви�
датки несе його заступник — Мiнiстр у справах бюджету. Згадане
мiнiстерство складається з: управлiння прогнозiв, яке опiкуєть�
ся макроекономiчними перспективними оцiнками; податкового
управлiння, сферою дiяльностi якого є податкове законодавство;
управлiння рахункiв державних установ, що контролює виконан�
ня бюджету в частинi руху платежiв i перевiрки рiчних фiнан�
сових звiтiв; управлiння державної скарбницi, яке несе вiдповi�
дальнiсть за державнi пiдприємства i програму обслуговування
боргiв; бюджетного управлiння. Бюджетне управлiння складаєть�
ся з пiдроздiлiв, якi здiйснюють фiнансовий контроль i нагляд за
вiдповiдними галузями, а окремий пiдроздiл координує та скла�
дає бюджет як на стадiї пiдготовки, так i на стадiї його виконан�
ня, а також розробляє загальнi напрями видаткової полiтики3.
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До органiв державного контролю Францiї також вiдносяться
Генеральна iнспекцiя фiнансiв, яка виконує функцiї контролю
на мiсцях за дiяльнiстю служб Мiнiстерства економiки i фiнан�
сiв та контролює дiяльнiсть всiх призначених державою бухгал�
терiв та адмiнiстративної бухгалтерiї, вторинних розпорядникiв
кредитiв, державних пiдприємств, а також тих недержавних ор�
ганiв i пiдприємств, що перебувають пiд фiнансовим контролем
держави, органiзовує та здiйснює дослiдження економiчних i фi�
нансових проблем та генеральна iнспекцiя адмiнiстрацiї, функ�
цiєю якої є здiйснення контролю за персоналом, службами, уста�
новами i органами, що перебувають у пiдпорядкуваннi мiнiстер�
ства внутрiшнiх справ або пiд контролем префектiв1.

Органом державного управлiння фiнансами у Нiмеччинi є
Мiнiстерство фiнансiв, яке розробляє основи фiнансової, подат�
кової, валютної i кредитної полiтики. Воно складає проект бю�
джету i середньотермiнового фiнансового плану, здiйснює ка�
сове обслуговування бюджету, контроль за його виконанням
i розробку основ розподiлу фiнансових ресурсiв мiж ланками
бюджетної системи. Крiм мiнiстерства фiнансiв, в управлiннi
фiнансами беруть участь Федеральне вiдомство з фiнансiв, яке
займається податковою перевiркою пiдприємств, оподаткуванням
iноземних капiталовкладень, проблемами усунення подвiйного
оподаткування та Федеральне управлiння державним боргом,
яке здiйснює операцiї з випуску i погашення позик та займаєть�
ся фiнансуванням бюджетного дефiциту. Федеральне вiдомство
з фiнансiв i Федеральне управлiння державним боргом пiдпо�
рядкованi Федеральному мiнiстерству фiнансiв2.

Поточний контроль за бюджетом здiйснює Федеральна конт�
рольно�ревiзiйна служба Нiмеччини, яка оцiнює характер i хiд
виконання окремих проектiв бюджетiв. Ця служба тiсно спiв�
працює з ревiзiйним пiдкомiтетом бюджетного комiтету, що вiд�
повiдає за парламентський контроль3.

Федеральна рахункова палата Нiмеччини контролює бюджет�
не фiнансування i господарську дiяльнiсть федерацiї, юридич�
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них осiб федерального рiвня в рамках публiчного права; феде�
ральнi i земельнi органiзацiї соцiального страхування, якщо вони
отримують державнi дотацiї або захищенi гарантiйними зобов’я�
заннями федерацiї, дiяльнiсть федерацiї на пiдприємствах з при�
ватноправовим статусом, в яких держава має часткову участь;
а за певних умов — також iнших юридичних осiб з приватно�
правовим статусом1.

Управлiнням фiнансами в Iталiї займаються чотири держав�
нi органи: Казначейство (здiйснює управлiння державними ви�
датками i фiнансовий контроль), Мiнiстерство фiнансiв (здiйс�
нює управлiння доходами), Мiнiстерство бюджету i плануван�
ня (складає державний бюджет i координує фiнансовi ресурси),
Мiнiстерство внутрiшнiх справ (здiйснює управлiння мiсцеви�
ми фiнансами)2.

Органом державного управлiння у Швецiї є Мiнiстерство фi�
нансiв, яке несе основну вiдповiдальнiсть за полiтику у сферi
витрачання коштiв i оподаткування, за бюджетно�фiнансову та
економiчну полiтику. Мiнiстерство фiнансiв складається з юри�
дичного управлiння, управлiння економiчної полiтики та бю�
джетного управлiння, в якому працюють п’ять вiддiлiв, кожен з
яких виконує контрольнi функцiї у рiзних галузях3.

Головним центральним вiдомством у справах державного
контролю та облiку у Швецiї є Державне ревiзiйне управлiння,
яке пiдпорядковане мiнiстру фiнансiв. Очолює це управлiння ге�
неральний ревiзор, якого призначає уряд, отже воно є контроль�
ним органом уряду. У складi Державного ревiзiйного управлiння
є чотири вiддiли: вiддiл фiнансового контролю (здiйснює щорiч�
ний аналiз фiнансової дiяльностi урядових вiдомств, комуналь�
них пiдприємств та служб, фондiв та певних урядових органiза�
цiй), вiддiл аналiзу господарської дiяльностi (перевiряє ефекти�
внiсть дiяльностi державних вiдомств, пiдприємств та фондiв, а
також надає допомогу щодо звiтностi про виконання фiнансо�
вих планiв), вiддiл фiнансового менеджменту та облiку (розроб�
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ляє i визначає нормативи бухгалтерського облiку та контролю
для державних вiдомств, а також допомагає їм у розробцi систем
фiнансового облiку, проводить навчання та надає консульта�
цiї); операцiйний вiддiл (виконує адмiнiстративнi та супровiднi
функцiї)1.

Вiдповiдно до швейцарської конституцiї, за перевiрку фi�
нансiв Швейцарської Конфедерацiї вiдповiдають парламент
(законодавчий орган) та Федеральна рада (орган виконавчої
влади)2.

Систему органiв фiнансового контролю в Саудiвськiй Ара�
вiї складають: Мiнiстерство фiнансiв i нацiональної економiки,
Головне контрольне управлiння, головне управлiння цивiльної
служби, управлiння контролю i розслiдувань. Основним зав�
данням Мiнiстерства фiнансiв i нацiональної економiки є збiр
державних доходiв i фiнансування державних витрат. У струк�
турi даного мiнiстерства створена Генеральна дирекцiя фiнан�
сового контролю, яка здiйснює попереднiй фiнансовий конт�
роль та проводить ефективну кадрову полiтику. До основних
завдань Головного контрольного управлiння вiдповiдно до за�
кону «Про Головне контрольне управлiння» вiд 1971 р. вiд�
несено проведення наступного фiнансового контролю. Як за�
значалося вище, в систему державного фiнансового контролю
Саудiвської Аравiї входить Головне управлiння цивiльної служ�
би, керiвник якого, вiдповiдно до закону «Про Раду цивiльної
служби» раз на пiвроку зобов’язаний направляти звiт у Раду
по цивiльнiй службi, в якому мiститься iнформацiя про всi ви�
падки порушення особами, що перебувають на цивiльнiй служ�
бi, приписiв фiнансового законодавства. Управлiння контролю
i розслiдування є самостiйним державним органом i створено
для притягнення до вiдповiдальностi державних службовцiв, що
порушили адмiнiстративне i фiнансове законодавство. Завдя�
ки такiй структурi органiв фiнансового контролю забезпечуєть�
ся економiя на витратах для утримання державного апарату та
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уникнення дублювання в дiяльностi державних контрольних
органiв1.

Систему фiнансових органiв Росiйської Федерацiї очолює Мi�
нiстерство фiнансiв Росiйської Федерацiї, яке здiйснює загаль�
не керiвництво органiзацiєю фiнансiв у державi. До фiнансових
органiв належать також органи, що здiйснюють безпосередньо
акумуляцiю коштiв в централiзованi фонди, органи податкової i
митної служб. Певнi органи в Росiйськiй Федерацiї спецiально
займаються контролем у сферi фiнансової дiяльностi держави.
До таких органiв належить Рахункова палата Росiйської Фе�
дерацiї, яка утворена вiдповiдно до Конституцiї Росiйської Фе�
дерацiї i є постiйно дiючим органом державного фiнансового
контролю, що утворюється Федеральними Зборами Росiйської
Федерацiї. Її основне завдання — органiзацiя i здiйснення конт�
ролю за своєчасним виконанням дохiдних i видаткових статей
федерального бюджету i бюджетiв федеральних позабюджетних
фондiв2.

Вiдповiдно до Указу Президента Росiйської Федерацiї «Про
Федеральне казначейство» дiє Федеральне казначейство, яке
контролює в цiлому проведення бюджетної полiтики i здiйснен�
ня ефективного управлiння доходами i видатками в процесi ви�
конання як бюджетних, так i позабюджетних фондiв, слiдкує за
всiма грошовими накопиченнями3.

До системи центральних органiв державного управлiння Ро�
сiйської Федерацiї входить мiнiстерство Росiйської Федерацiї iз
податкiв i зборiв, яке пiдпорядковується Президенту Росiйської
Федерацiї i Уряду Росiйської Федерацiї. Воно є органом вико�
навчої влади, що забезпечує вироблення i проведення єдиної дер�
жавної податкової полiтики, стягнення податкiв i зборiв, здiйс�
нює державний контроль за дотриманням законодавства Росiй�
ської Федерацiї про податки i збори, правильнiстю нарахування,
повнотою i своєчаснiстю внесення податкiв i iнших обов’язкових
платежiв у вiдповiднi бюджети та державнi позабюджетнi фонди4.
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10.4. Íåäåðæàâíèé (àóäèòîðñüêèé)
ôiíàíñîâèé êîíòðîëü
У зарубiжних країнах, на вiдмiну вiд України, недержав�

ний фiнансовий контроль має давню iсторiю.
У Нiмеччинi аудиторська дiяльнiсть здiйснюється вiдповi�

дно до закону про професiйний статут аудиторiв 1961 року, а
почала зароджуватися вона ще з 1870 р. Пiзнiше було створе�
но iнститут професiйних аудиторiв, до функцiй якого вiднесено
розробку рекомендацiй з бухгалтерського облiку та фiнансової
звiтностi, що з часом перейменовано на iнститут аудиторiв Нi�
меччини. Аудиторську дiяльнiсть здiйснюють як безпосередньо
аудитори, так i аудиторськi фiрми, якi обов’язково мають бути
членами Аудиторської палати, що покликана сприяти захисту їх
iнтересiв.

Розвинутою вважається система незалежного аудиту у
США. Вона бере свiй початок з 1941 р., коли було засновано iн�
ститут внутрiшнiх аудиторiв. На сьогоднi у цiй державi створе�
но професiйну органiзацiю аудиторiв — iнститут дипломованих
бухгалтерiв, який розробляє стандарти аудиту, займається при�
йняттям iспитiв у осiб, що виявили бажання стати аудиторами
та видає їм вiдповiднi дипломи.

У Францiї аудиторську дiяльнiсть також здiйснюють фiзичнi
особи — аудитори, комiсари з рахункiв та аудиторськi фiрми. Ре�
гулювання аудиторської дiяльностi проводять: палата експертiв�
бухгалтерiв та повiрених бухгалтерiв, яка об’єднує аудиторiв та
аудиторськi фiрми i представляє їх iнтереси; компанiя комiсарiв
по рахунках, яка у випадках передбачених чинним законодав�
ством керує проведенням обов’язкового аудиту, оскiльки призна�
чає комiсарiв з рахункiв, що здiйснюватимуть перевiрки. Здiйсню�
вати аудиторську дiяльнiсть мають лише особи, якi отримали свi�
доцтво комiсара з рахункiв, що видається регiональними ком�
панiями комiсарiв з рахункiв або диплом експерта�бухгалтера.

В Iталiї аудит вiдмежовано вiд бухгалтерської практики, тоб�
то особа має займатися або аудиторською дiяльнiстю або вико�
нувати функцiї бухгалтера.

В Iспанiї функцiонує iнститут бухгалтерського облiку та ауди�
ту, який органiзовує розробку необхiдних методичних та iнструк�
тивних документiв для здiйснення аудиторської дiяльностi, пiд�
вищення квалiфiкацiї аудиторiв та здiйснює контроль за дотри�
манням ними чинного законодавства.
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У Швецiї в 1995 р. було прийнято закон «Про аудиторiв»,
що мiстить положення щодо атестування та лiцензування ауди�
торiв, реєстрацiї аудиторських фiрм, їх дiяльностi тощо. Вiдпо�
вiдно до законодавства у Швецiї можуть функцiонувати двi ка�
тегорiї аудиторiв. Перша категорiя — це затвердженi аудитори,
тобто тi, що затверджуються i до них пред’являється певнi ви�
моги, зокрема вони повиннi здiйснювати аудиторську дiяльнiсть
на професiйному рiвнi, проживати в Швецiї чи iншiй державi
Європейського економiчного спiвтовариства; скласти iспит на
аудитора в Комiсiї з аудиторської дiяльностi, бути чесними при
здiйсненнi аудиторської дiяльностi тощо. До другої категорiї вiд�
носяться уповноваженi аудитори, якими вважаються аудитори,
що вiдповiдають рiвню затвердженого аудитора, та склали iспит
на аудитора вищої категорiї в комiсiї з аудиторської дiяльностi.
Комiсiя з аудиторської дiяльностi Швецiї, окрiм органiзацiї та
проведення iспитiв, здiйснює нагляд за аудиторами та аудитор�
ськими фiрмами, веде їх реєстр.

У Грецiї аудит проводять штатнi працiвники iнституту дип�
ломованих громадських бухгалтерiв, у Бельгiї створений iнсти�
тут експертiв з бухгалтерського облiку.

В iнших державах аудиторська дiяльнiсть органiзована май�
же аналогiчно, iснують специфiчнi органiзацiї, що займаються її
органiзацiєю та здiйснюють контроль за наданням аудиторських
послуг, розробляють вiдповiднi iнструктивнi матерiали тощо.

Питання
для самоконтролю

1. У чому полягають особливостi парламентського контролю у Фран�
цiї та Великобританiї?

2. Якi вiдмiнностi у правовому статусi Рахункової палати України
та Рахункової палати Францiї?

3. Охарактеризуйте функцiї та повноваження Федеральної Рахун�
кової палати Нiмеччини.

4. Якi органи здiйснюють адмiнiстративний контроль у зарубiжних
країнах?

5. Порiвняйте функцiї Мiнiстерства фiнансiв США i Мiнiстерства
фiнансiв України.

6. Якi завдання мають суб’єкти, що здiйснюють парламентський та
адмiнiстративний контроль у Швецiї, Iталiї?
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Роздiл 11
ÌIÆÍÀÐÎÄÍÈÉ
ÔIÍÀÍÑÎÂÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

11.1. Þðèäè÷íà ïðèðîäà
ìiæíàðîäíîãî ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
На сучасному етапi розвитку фiнансiв важливу роль по�

чали вiдiгравати мiжнароднi фiнанси. Саме з їх виникненням i
становленням починає свiй розвиток мiжнародний фiнансовий
контроль. Хоча можна вважати, що мiжнародний фiнансовий
контроль виникає разом iз утворенням вiдповiдних мiжнарод�
них органiзацiй чи органiв, якi здiйснювали певнi функцiї, що
вiдображали мету їх iснування. Так, у 1953 р. була створена Мiж�
народна органiзацiя вищих органiв фiнансового контролю —
INTOSAI, яка має свiй бюджет, тобто сукупнiсть фiнансових
ресурсiв, що потребувало проведення їх облiку i контролю за
формуванням i використанням. З одного боку ця органiзацiя
здiйснює мiжнародний фiнансовий контроль, бо створена з пе�
вною метою, що свiдчить про виникнення мiжнародного фiнан�
сового контролю, а з iншого, вона має вiдповiднi фiнанси, що
вiдносяться до мiжнародних. У даному випадку одночасно ви�
никають i мiжнароднi фiнанси i мiжнародний фiнансовий кон�
троль.

У науковiй та навчальнiй лiтературi видiляється мiжнарод�
не фiнансове право, норми якого покликанi регулювати мiжна�
родний обiг фiнансiв, мiжнародну фiнансову дiяльнiсть тощо. Це
також пiдтверджує iснування мiжнародного фiнансового конт�
ролю.

Росiйськi вченi В. О. Щегорцов та В. О. Таран у пiдручнику
«Мировая экономика. Мировая финансовая система. Между�
народный финансовый контроль» зосереджують увагу на: «тi�
ньовiй» фiнансовiй системi, її ролi в структурi свiтових еконо�
мiчних процесiв, традицiйних варiантах використання банкiв�
ських операцiй у процесi «вiдмивання брудних коштiв», певних
нових способах i приватних випадках легалiзацiї незаконних до�
ходiв, особливостях використання небанкiвського фiнансового
сектору у «вiдмиваннi коштiв», мiжнародному спiвробiтництву



в протидiї легалiзацiї незаконних доходiв i в боротьбi з «вiдми�
ванням брудних коштiв», сучасних пiдходах до квалiфiкацiї зло�
чинiв у кредитно�фiнансовiй сферi; визначають: сутнiсть i змiст
глобальної програми ООН проти «вiдмивання коштiв», основних
мiжнародних iнструментiв протидiї злочинностi у сферi фiнан�
сiв, особливостi дiяльностi основних мiжнародних iнститутiв i
мiжбанкiвських структур по протидiї «вiдмивання коштiв»; по�
дають: досвiд функцiонування i завдання вдосконалення систем
мiжнародного i нацiонального фiнансового контролю, органiза�
цiю фiнансового контролю i боротьбу з «вiдмиванням коштiв»
за кордоном на нацiональному рiвнi в Захiднiй Європi, Сканди�
навських країнах, країнах Пiвнiчної Америки1.

На жаль, чiткого визначення мiжнародного фiнансового ко�
нтролю, його особливостей, принципiв тощо автори пiдручника
не дають. Iз змiсту глави «Международный финансовый конт�
роль» можна зробити висновок про те, що науковцi виникнен�
ня мiжнародного фiнансового контролю пов’язують з розвитком
транснацiональної органiзованої злочинностi, виникненням так
званих «брудних коштiв» та необхiднiстю формування вiдповiд�
них iнститутiв з метою захисту економiчних iнтересiв держави,
в тому числi i в сферi фiнансiв2. Як зазначалося вище, своєрiд�
ним видом фiнансового контролю є фiнансовий монiторинг, отже
вважаємо, що поширення такого явища, як «вiдмивання коштiв»,
дiйсно привело до формування в системi мiжнародного фiнан�
сового контролю своєрiдних органiв i вiдповiдно форм та мето�
дiв контролю, але це не основна пiдстава виникнення його як
специфiчного iнституту в системi права. Тому фiнансовий мо�
нiторинг у системi мiжнародного фiнансового контролю мати�
ме назву мiжнародний фiнансовий монiторинг.

У першому роздiлi посiбника зазначалося, що саме фiнанси
є передумовою становлення фiнансового контролю. Отже виник�
нення мiжнародного фiнансового контролю слiд пов’язувати з
розвитком мiжнародних фiнансiв, яким почали придiляти ува�
гу науковцi лише останнiм часом. Якщо звернутися до iсторiї
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появи мiжнародних фiнансiв, то можна прослiдкувати i етапи
формування мiжнародного фiнансового контролю, що сприяти�
ме формулюванню визначення поняття мiжнародного фiнансо�
вого контролю.

Представники юридичної науки не придiляють уваги мiж�
народним фiнансам, вони в основному розглядаються економi�
стами як економiчна категорiя.

На думку О. Д. Василика виникнення i розвиток мiжнарод�
них фiнансiв зумовлено глобалiзацiєю економiчних зв’язкiв, по�
силенням iнтеграцiйних процесiв в економiцi, полiтицi, соцiаль�
нiй сферi1. Необхiднiсть координацiї економiчних, полiтичних
та гуманiтарних питань сприяла створенню багатьох мiжнарод�
них органiзацiй (Органiзацiя Об’єднаних Нацiй, Європейський
Союз, Пiвнiчно�Атлантичний договiр тощо), для функцiонуван�
ня яких потрiбнi фiнансовi ресурси. Виникнення мiжнародних
фiнансiв вчений пов’язує з виникненням мiжнародних фiнан�
сових iнститутiв (Свiтового банку, далi — СБ), Мiжнародно�
го валютного фонду (далi — МВФ), Мiжнародного банку рекон�
струкцiї та розвитку (далi — МБРР), хоча прямо в текстi його
пiдручника про це не йдеться. Отже, якщо слiдувати його пози�
цiї про те, що майже всi мiжнароднi фiнансово�правовi iнститути
були створенi в 1944 р. з метою об’єднання зусиль для повоєн�
ної вiдбудови економiки багатьох країн, то мiжнароднi фiнан�
си фактично сформувалися в тому ж роцi. Для iснування згада�
них iнституцiй потрiбнi були ресурси, у формуваннi яких брали
участь вiдповiднi держави, шляхом перерахування вiльних влас�
них (нацiональних) фiнансових ресурсiв до їх бюджету, надан�
ня ресурсiв у формi внескiв тощо. Тобто однiєю iз особливостей
мiжнародних фiнансiв є те, що основним джерелом їх формуван�
ня є нацiональнi фiнанси держав. У той же час надаючи фiнан�
сову допомогу державам у формi кредитiв, мiжнароднi фiнансо�
вi iнститути отримують певнi вiдсотки, якi також складають їх
бюджет, отже вiдносяться до мiжнародних фiнансiв. Є й iншi
джерела формування бюджетiв цих органiзацiй. Так, статутний
капiтал МБРР створюється за рахунок випуску i реалiзацiї ак�
цiй та облiгацiй. Тобто наступним джерелом формування мiж�
народних фiнансiв є власне дiяльнiсть самих мiжнародних фi�
нансових iнститутiв. Вiдповiдно до такої позицiї можна вважа�
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ти, що мiжнародний фiнансовий контроль виникає з моменту
створення вказаних iнституцiй.

Як зазначалося, у 1953 р. створюється Мiжнародна органi�
зацiя вищих органiв фiнансового контролю — INTOSAI, яка, з
одного боку, є спецiальним органом фiнансового контролю, iз
специфiчними функцiями, а з iншого, має у своєму розпоряджен�
нi фiнанси, що слiд вважати мiжнародними та здiйснює аудит i
фiнансовий контроль щодо них. Так, iз аналiзу норм Лiмської
Декларацiї можна зрозумiти, що бюджет INTOSAI формується
за рахунок: внескiв членiв, що вносяться на початку кожного
календарного року, розмiр яких розраховується за шкалою Ор�
ганiзацiї Об’єднаних Нацiй; субвенцiй та благодiйних внескiв вiд
фiзичних осiб, приватних, громадських чи державних органiза�
цiй для реалiзацiї загальних цiлей INTOSAI або для конкретних
цiлей, визначених суб’єктом надання субвенцiї чи благодiйного
внеску; ресурсiв, отриманих вiд публiкацiй та iншої дiяльностi
INTOSAI; будь�якi iншi ресурси, погодженi її виконавчим комi�
тетом. Тобто перелiк джерел формування мiжнародних фiнан�
сiв у даному випадку є невичерпним, оскiльки виконавчий ко�
мiтет цiєї органiзацiї може дати згоду на залучення у разi потре�
би iнших фiнансових ресурсiв.

Є й iнша думка стосовно виникнення мiжнародних фiнан�
сiв: вони почали формуватися багато тисячолiть тому, коли
з’явилися елементарнi форми мiжнародної торгiвлi (натураль�
ний обмiн надлишками виробництва мiж окремими сiм’ями,
родами, племенами). З появою торгових посередникiв — куп�
цiв, якi мали кошти i торгували не лише в межах окремих дер�
жав, а й з iншими державами активно розвивається мiжнарод�
на торгiвля. Виникнення мiжнародних фiнансистiв, так званих
мiнял, та банкiрiв, якi почали надавати грошовi позики, сприя�
ло розвитку мiжнародних фiнансiв. Бiльшого розвитку мiжна�
роднi фiнанси набувають з переходом вiд натурального вироб�
ництва до товарно�грошового. Вiдповiдно мiжнароднi фiнанси
призначенi ефективно обслуговувати рух товарiв i послуг та пе�
рерозподiл грошового капiталу мiж контрагентами свiтового
фiнансового ринку1. На наш погляд, у цей перiод, можливо, i
виникли мiжнароднi фiнанси, але стосовно фiнансового конт�
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ролю, то тоді лише зароджувався внутрiдержавний фiнансовийролю, то тоді лише зароджувався внутрiдержавний фiнансовий
контроль.

Нам здається, що навiть коли до міжнародних фiнансiв вiд�
носити не лише фонди фiнансових ресурсiв, а й майно, то з на�
званим поглядом вчених все одно не можливо погодитися. На
нашу думку, фiнанси, якi належать окремiй державi, перетворю�
ються на мiжнароднi фiнанси не тодi, коли поступають до iншої
держави безпосередньо вiд першої, а лише у випадку їх руху че�
рез спецiально створенi мiжнароднi фiнансовi iнститути, мiжна�
роднi органiзацiї. Тобто сам рух нацiональних фiнансiв вiд од�
нiєї держави до iншої не означає їх перетворення на мiжнароднi
фiнанси. У даному випадку, можливо, доцiльнiше вживати тер�
мiн iноземнi фiнанси — тобто фiнансовi ресурси, що надходять
вiд однiєї держави до iншої з метою надання фiнансової пiдтри�
мки, обмiну тощо. Хоча якщо пiдiйти до цього питання з iншого
боку, то можливо розумiти мiжнароднi фiнанси у двох значен�
нях — вузькому та широкому. Так, у вузькому значеннi мiжна�
родними фiнансами є фiнансовi ресурси, що переданi однiєю
державою iншiй, а у широкому — фiнансовi ресурси, що форму�
ються на мiжнародному рiвнi. Такий пiдхiд сприятиме i належ�
ному розвитку фiнансового контролю, бо, на наш погляд вiн має
мiсце лише у випадку створення й iснування саме мiжнародних
фiнансiв у широкому розумiннi.

С. Я. Боринець, дослiджуючи багаторiвневу, складну, супе�
речливу систему сучасних мiжнародних фiнансiв, їх сутнiсть
тощо, вказує на те, що об’єктивною основою становлення i роз�
витку мiжнародних фiнансiв є закономiрностi мiжнародного кру�
гообiгу функцiонуючого капiталу, на одному полюсi якого ви�
никають тимчасово вiльнi кошти, на iншому — постiйно з’явля�
ється попит на них. Подiляючи фiнанси на нацiонально�держав�
нi та мiжнароднi, вчений зазначає, що нацiонально�державнi, як
правило, не виходять за межi територiї однiєї держави, не залу�
чають iноземних суб’єктiв, здiйснюються на основi нацiонально�
го законодавства i мають суто внутрiшньонацiональний харак�
тер. На його думку, мiжнароднi фiнанси включають мiждержавнi
i транснацiональнi кредитно�фiнансовi вiдносини i характеризу�
ються участю в них iноземного елементу1.
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О. Д. Василик визначає мiжнароднi фiнанси як фонди фi�
нансових ресурсiв, створення i використання яких здiйснюється
на свiтовому або мiжнародному рiвнях для задоволення спiль�
них потреб, що мають мiжнародне значення1. Майже аналогiч�
ну позицiю займає В. М. Опарiн, який вважає, що мiжнароднi
фiнанси вiдображають дiяльнiсть мiжнародних органiзацiй i фi�
нансових iнститутiв2.

С. Я. Боринець стверджує, що мiжнароднi фiнанси — це фон�
ди фiнансових ресурсiв, якi утворилися на основi розвитку мiж�
народних економiчних (ринкових) вiдносин i використовуються
для забезпечення безперервностi i рентабельностi суспiльного
вiдтворення на свiтовому рiвнi та задоволення спiльних потреб,
якi мають мiжнародне значення3. Iз такого визначення не зовсiм
зрозумiло, хто є суб’єктами мiжнародних фiнансiв. Хоча дане
тлумачення мiжнародних фiнансiв майже iдентичне тому, що дає
у своєму пiдручнику О. Д. Василик, але автор розширює коло
суб’єктiв, вiдносячи до них банки, валютнi та фондовi бiржi,
мiжнароднi фiнансовi iнститути, регiональнi фiнансово�кредит�
нi установи, мiжнароднi та регiональнi економiчнi органiзацiї i
об’єднання, через якi здiйснюється рух свiтових фiнансових по�
токiв4. С. Я. Боринець не розкриває змiст мiжнародних еконо�
мiчних (ринкових) вiдносин, що, на нашу думку, не дозволило
йому чiтко сформулювати визначення мiжнародних фiнансiв.
Проте їх визначення, хоч i не зовсiм чiтке, дають iншi вченi. Так,
автор пiдручника «Международное экономическое право и про�
цесс» Г. М. Вельямiнов5, визначаючи предмет мiжнародного еко�
номiчного права, пiд мiжнародними вiдносинами розумiє вiдно�
сини мiж державами, а також iншими суб’єктами мiжнародного
публiчного права, а до економiчних вiдносить: по�перше, торго�
вi, комерцiйнi вiдносини в широкому розумiннi слова, включа�
ючи виробничi, науково�технiчнi, валютно�фiнансовi вiдносини,
вiдносини у сферах транспорту, зв’язку, енергетики, iнтелекту�
альної та iншої власностi, туризму i т. д.; по�друге, майновi вiд�
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носини, захист прав власностi (iнвестицiї, iнтелектуальна влас�
нiсть i т. д.). Як видно, визначення не є цiлiсним, воно склада�
ється з двох частин. Автор розмежовує двi категорiї вiдносин
мiжнароднi та економiчнi, окремо їх трактуючи, що не дозволяє
скласти комплексне уявлення про їх змiст.

Iснує визначення мiжнародних фiнансiв як економiчної ка�
тегорiї, що вiдображає обмiнно�перерозподiльчi вiдносини на�
цiональних i наднацiональних суб’єктiв свiтової економiки з при�
воду руху вартостi мiж країнами та в процесi формування i ви�
користання централiзованих грошових фондiв1.

Можна погодитися з тим, що у сферi мiжнародних фiнансiв,
крiм нацiональних суб’єктiв — держави, пiдприємств i грома�
дян — видiляються наднацiональнi суб’єкти — мiжнароднi орга�
нiзацiї i мiжнароднi фiнансовi iнститути2, але доцiльно бiльш де�
тально уточнити, в яких випадках нацiональнi суб’єкти є суб’єк�
тами мiжнародних фiнансiв.

Теза про те, що суб’єктами мiжнародних фiнансiв виступа�
ють приватнi юридичнi особи, якi беруть участь у кредитно�фi�
нансових операцiях: наданнi банками кредитних ресурсiв, одер�
жаннi кредитiв3 є не зовсiм правильно сформульованою. З одно�
го боку, не всi кредитнi ресурси вiдносяться до мiжнародних фi�
нансiв, з iншого — не зрозумiло, де iснує мiжнародний елемент.

Враховуючи згаданi погляди вчених щодо визначення мiжна�
родних фiнансiв, iз врахуванням того, що саме вони є основною
умовою виникнення мiжнародного фiнансового контролю, бiльш
слушною видається позицiя зарубiжних фахiвцiв про те, що там,
де iснують товар i грошi, мають мiсце i мiжнароднi фiнанси.

Вiдомо, що ознакою участi фiнансiв у економiчному життi
є грошi, а в сферi мiжнародних фiнансiв складна система руху
грошових потокiв реалiзується через грошовий ринок як меха�
нiзм вiдносин мiж юридичними особами, яким необхiднi кошти
для свого розвитку, з одного боку, i органiзацiями та громадяна�
ми, якi можуть надати такi кошти, — з iншого боку4. Дотримую�
чись тези, що «бруднi» грошi входять до системи мiжнародних
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фiнансiв, можна видiлити два напрямки контролю, що здiйсню�
ється з метою запобiгання їх вiдмиванню — внутрiдержавний i
мiжнародний.

Така думка ще раз дає пiдставу зробити висновок про те,
що контроль за «вiдмиванням коштiв» можна вiднести до мiж�
народного фiнансового контролю, якщо його здiйснюють спе�
цiально створенi мiждержавнi органiзацiї та органи (наприклад
ФАТФ).

Узагальнюючи думки вчених щодо поняття «мiжнароднi фi�
нанси», їх можна визначити як сукупнiсть фiнансових ресурсiв,
якi формуються для задоволення публiчних потреб, що мають
мiжнародне значення. Пiд фiнансовими ресурсами у даному ви�
падку слiд розумiти як безпосередньо грошi, що складають мiж�
народний ринок грошей (валютний ринок), цiннi папери, якi
обумовлюють функцiонування мiжнародного ринку цiнних па�
перiв, та кредитнi ресурси, що створюють мiжнародний ринок
кредитних ресурсiв, а також кошти, що надходять до мiжнарод�
них органiзацiй, тобто їх бюджети.

Розвиток мiжнародних фiнансiв привiв до необхiдностi ство�
рення вiдповiдної системи контролю як на рiвнi кожної окремо
взятої держави так i на мiждержавному рiвнi. Такий контроль
поєднує в собi риси фiнансового контролю i мiжнародного конт�
ролю та матиме назву мiжнародний фiнансовий контроль.

11.2. Ïîíÿòòÿ ìiæíàðîäíîãî ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ,
éîãî ñóá’ºêòè
Мiжнародний фiнансовий контроль є складовою части�

ною мiжнародного контролю та має свої специфiчнi риси, завдя�
ки наявностi яких видiляється окремо.

Iснує думка, що самi держави почали здiйснювати контроль
ранiше, нiж вiн став застосовуватися з цiєю метою спецiальни�
ми мiжнародними контрольними механiзмами. Звiдси зрозумi�
ло, що внутрiдержавний фiнансовий контроль виник набагато
ранiше, нiж мiжнародний фiнансовий контроль. Це пояснюєть�
ся тим, що держави спочатку намагалися забезпечити виконан�
ня власних фiнансових зобов’язань, розвиваючи свою систему
контролю, а потiм почали створюватися вiдповiднi мiжнароднi
контрольнi органи, органiзацiї тощо.

Однi вченi, що присвячували свої роботи мiжнародному пра�
ву, вiдносять мiжнародний контроль до заходiв забезпечення
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виконання мiжнародних зобов’язань1, iншi вважають його за�
собом забезпечення мiжнародно�правових норм, змiст яких поля�
гає в дiях суб’єктiв мiжнародного права щодо запобiгання пору�
шенням зобов’язань i по перевiрцi їх дотримання2, тобто розгля�
дають його як одну iз гарантiй, що iснує у данiй галузi права.
Отже, можна вважати, що мiжнародний контроль виконує запо�
бiжну функцiю, тобто сприяє недопущенню вчинення порушень
з боку держав.

Дехто3 визначає мiжнародний контроль як дiї суб’єктiв мiж�
народного права чи органiв, що ними створенi, якi здiйснюються
на пiдставi мiжнародних договорiв i полягають у перевiрцi вiд�
повiдностi дiяльностi держави прийнятим на себе зобов’язан�
ням з метою забезпечення їх дотримання.

Нам iмпонує позицiя Р. М. Валєєва4, на думку якого мiжна�
родний контроль є заснованою на загальновизнаних принципах
i нормах сучасного мiжнародного права дiяльнiсть суб’єктiв мiж�
народного права чи створених ними органiв, що полягає у пере�
вiрцi дотримання державами мiжнародно�правових зобов’язань
i в прийняттi заходiв до їх виконання. Але таке визначення не
повною мiрою вiдповiдає особливостям здiйснення мiжнарод�
ного фiнансового контролю як специфiчного рiзновиду фiнан�
сового контролю.

Кожна держава є суверенною, i вона має бути впевненою, що
здiйснення контролю мiжнародними фiнансовими органiзацiя�
ми чи органами забезпечить максимальну повагу її суверенiтету.
Роль мiжнародного фiнансового контролю як нового iнституту
почала зростати у зв’язку з розвитком мiжнародного спiвробiт�
ництва держав, наданням фiнансової допомоги та необхiднiстю
забезпечення законностi i ефективностi використання фiнансо�
вих ресурсiв як самих держав, так i мiжнародних фiнансiв. Але
мета мiжнародного фiнансового контролю не зводиться лише до
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виявлення порушень фiнансової дисциплiни. Вона полягає i у
вжиттi корегуючих заходiв, застосуваннi рiзноманiтних санкцiй
до правопорушникiв, запобiганнi вчиненню порушень тощо.

Контроль, що здiйснюється самою державою, або точнiше її
державними органами у сферi фiнансiв, за виконанням взятих
на себе мiжнародних зобов’язань у бiльшостi випадкiв є внутрi�
державним фiнансовим контролем. Останнiм часом укладаються
мiж вiдповiдними органами рiзних держав, угоди про спiвробiт�
ництво у сферi контролю. З одного боку, мiжнародний фiнансо�
вий контроль є складовою частиною мiжнародного фiнансового
права, або точнiше його iнститутом, з iншого, виступає своєрiд�
ною системою норм внутрiдержавного фiнансового контролю, а
отже й iнститутом фiнансового права кожної держави.

Об’єктом мiжнародного фiнансового контролю є рiзноманiт�
нi суспiльнi вiдносини, що регулюються як нормами мiжнарод�
ного права, так i внутрiшнього права держав, а також дiяльнiсть
держав по дотриманню фiнансових зобов’язань, забезпеченню
законностi i правопорядку у сферi мiжнародних фiнансiв.

Залежно вiд суб’єкта, який надiлений контрольними повно�
важеннями, мiжнародний фiнансовий контроль може бути iн�
дивiдуальним, якщо його здiйснює окрема держава, на яку по�
кладено така функцiя за вiдповiдним мiжнародним договором,
та колективним, коли суб’єктом виступає мiжнародна органiза�
цiя, чи мiжнародний орган, що створенi вiдповiдними держава�
ми. З одного боку, нiбито у такому випадку мiжнародний конт�
роль здiйснюється одним суб’єктом, наприклад мiжнародною
органiзацiєю, але оскiльки її членами чи засновниками є декiль�
ка держав, то вiн вважатиметься колективним, оскiльки рiшен�
ня приймається вiд iменi всiх її членiв.

В умовах розвитку мiжнародного фiнансового контролю на
сьогоднi важко визначити як особливостi, так i види його форм
та методiв та закрiпити їх у вiдповiдних нормативно�правових
актах, бажано таких, що мають мiжнародний характер. У мiж�
народнiй практицi застосовуються рiзноманiтнi категорiї. Так, до
форм або, можливо, точнiше методiв мiжнародного фiнансово�
го контролю можна вiднести обмiн iнформацiєю, надання кон�
сультацiй, спостереження, перевiрка.

Мiжнародний фiнансовий контроль здiйснюють як вiдповiд�
нi державнi органи, що проводять фiнансовий контроль на тери�
торiї кожної окремої держави, або створенi ними з такою метою
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мiжнароднi органи, так i спецiально заснованi для його прове�
дення мiжнароднi органiзацiї. Крiм цього, мiжнародний фiнан�
совий контроль здiйснюють внутрiдержавнi органи, якi надiля�
ються такими повноваженнями. У Планi дiй «Україна — Євро�
пейський Союз», який схвалений Кабiнетом Мiнiстрiв України
12.02.2005 року вказується на необхiднiсть сприяння розвитку
ефективної адмiнiстративної спроможностi запобiгання та бороть�
би з шахрайством та iншими порушеннями стосовно нацiональ�
них та мiжнародних фондiв, включаючи створення ефективно
дiючих структур спiвробiтництва iз залученням всiх вiдповiдних
нацiональних суб’єктiв, а також на забезпечення ефективного
спiвробiтництва з вiдповiдними iнституцiями та установами ЄС
у сферi перевiрок на мiсцях та перевiрок, пов’язаних з управлiн�
ням та контролем фондiв ЄС. У згаданому документi, по�перше,
йдеться про недопущення порушень щодо нацiональних фондiв,
до складу яких входять нацiональнi фiнанси, пiд якими, на наш
погляд, доцiльно розумiти не лише державнi фiнанси, а й iншi
публiчнi фiнанси, зокрема мiсцевi фiнанси, тобто фiнанси орга�
нiв мiсцевого самоврядування, так i стосовно мiжнародних фон�
дiв, в яких акумулюються мiжнароднi фiнанси. По�друге, iз текс�
ту зрозумiло, що нацiональнi суб’єкти, тобто вiдповiднi органи,
якi надiленi контрольними повноваженнями, також контролю�
ватимуть мiжнароднi фонди, та проводитимуть перевiрки на мiс�
цях, перевiрки пов’язанi з управлiнням та контролем фондiв ЄС,
тобто здiйснюватимуть мiжнародний фiнансовий контроль.

Дiяльнiсть певних мiжнародних органiзацiй спрямована не
на здiйснення безпосередньо мiжнародного фiнансового конт�
ролю, а на впорядкування органiзацiї здiйснення внутрiдержав�
ного фiнансового контролю, тобто контролю в самих державах,
якi є членами таких органiзацiй. Кожна мiжнародна органiзацiя
створюється з певною метою, має свої завдання. До її дiяльностi
належить органiзацiя i здiйснення мiжнародного фiнансового
контролю у вiдповiднiй визначенiй сферi, наприклад валютнiй,
банкiвськiй, тощо.

Мiжнародна органiзацiя вищих органiв державного фiнансо�
вого контролю — INTOSAI — позаурядова органiзацiя, що ство�
рена у 1953 р. з метою вивчення i поширення позитивного досвi�
ду органiзацiї i здiйснення фiнансового контролю у зарубiжних
країнах. До її складу входять вищi органи фiнансового контро�
лю 186 держав свiту. Україна є членом INTOSAI з 1998 року.
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INTOSAI органiзовує проведення семiнарiв, конгресiв, кон�
ференцiй з метою надання допомоги ВОФК у виконаннi покла�
дених на них завдань. Дiє на пiдставi Статуту в якому зазначено,
що INTOSAI — автономна, незалежна i неполiтична органiзацiя.
Вищим органом INTOSAI є Конгрес INTOSAI, що проводиться
один раз на 3 роки. Виконавчий Комiтет складається з 16 чле�
нiв, збирається один раз на рiк з метою поточного управлiння та
забезпечення безперервностi функцiонування органiзацiї мiж
конгресами. Генеральний Секретарiат розташований у Вiднi
(Австрiя) та здiйснює функцiю центрального апарату INTOSAI,
виконує бюджет INTOSAI, забезпечує роботу виконавчого ко�
мiтету та конгресiв, сприяє обмiну iнформацiєю мiж членами та
органiзовує семiнари i спецiальнi дослiдження. У рамках INTOSAI
функцiонує 5 постiйних комiтетiв i 3 постiйнi робочi групи, якi
займаються розробкою ключових проблем у сферi державного
фiнансового контролю. INTOSAI має свої регiональнi органiза�
цiї (Органiзацiя ВОФК Латинської Америки та Карибського ре�
гiону (OLACEFS); Органiзацiя африканських ВОФК (AFROSAI);
Арабська органiзацiя ВОФК (ARABOSAI); Азiатська органiза�
цiя ВОФК (ASOSAI); Асоцiацiя ВОФК Пiвденнотихоокеансь�
кого регiону (SPASAI); Органiзацiя вищих ВОФК Карибського
регiону (CAROSAI); Європейська органiзацiя ВОФК (EUROSAI).

На IХ Конгресi Мiжнародної органiзацiї вищих органiв дер�
жавного фiнансового контролю у 1977 р. прийнято Лiмську Де�
кларацiю керiвних принципiв контролю. Комiтетом аудиторiв з
ревiзiйних стандартiв INTOSAI розроблено: Ревiзiйнi стандар�
ти INTOSAI (Аудиторськi стандарти) — стандарти державно�
го фiнансового контролю, що рекомендуються до застосування
контрольними органами рiзних держав i повиннi сприяти реа�
лiзацiї унiфiкацiї дiяльностi контрольних органiв рiзних держав;
Етичний кодекс INTOSAI для аудиторiв у державному секторi,
який доповнює та пiдсилює їх. INTOSAI дiє згiдно з Стратегiч�
ним планом 2005—2010, в якому враховано iснуючi напрацю�
вання, визначено те, що можна покращити, та вказується, якi
змiни потрiбнi установам�членам, щоб дiяти в умовах нових ви�
мог та очiкувань, що постають перед ВОФК у XXI столiттi.

Стратегiчний план визначає основну мету INTOSAI — пе�
ретворитись на зразкову мiжнародну органiзацiю. У той же час в
ньому йдеться i про iншi цiлi органiзацiї, зокрема перша цiль —
сприяння iснуванню сильних i незалежних ВОФК, заохочення
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їх роботи та впровадження сучасних, ефективних професiйних
стандартiв, що стосуються основних завдань пов’язаних iз здiйс�
ненням аудиту, внутрiшнього контролю та бухгалтерського об�
лiку, а також звiтування про дiяльнiсть. Друга стратегiчна цiль —
розвиток iнституцiйного та кадрового потенцiалу ВОФК шля�
хом навчання, надання технiчної допомоги та iнших заходiв. Вiд�
повiдно до девiзу: спiльний досвiд на користь всiм, iнституцiй�
ний розвиток є головним прiоритетом INTOSAI з 1953 р. Iнсти�
туцiйний розвиток членiв INTOSAI забезпечуватиметься через
Програму розвитку INTOSAI та iншi подiбнi програми шляхом
розвитку спiвробiтництва з мiжнародними органiзацiями роз�
витку, надання консультацiй експертами органiзацiї, проведен�
ня експертних оцiнок, обмiну фахiвцями. Третя цiль — заохо�
чення спiвробiтництва мiж ВОФК та його постiйне удоскона�
лення шляхом обмiну досвiдом, атестацiйних заходiв, вивчення
передового досвiду та проведення дослiджень з питань, що ста�
новлять спiльний iнтерес. Четверта цiль передбачає перетворен�
ня INTOSAI на зразкову мiжнародну органiзацiю. Фактично пе�
ршi три цiлi сприяють досягненню останньої1.

Однiєю з регiональних органiзацiй Мiжнародної органiзацiї
вищих органiв фiнансового контролю (INTOSAI( є Європейська
органiзацiя вищих органiв державного фiнансового контролю, що
створена у 1990 р., дiє на пiдставi Статуту. Членами EUROSAI
є нацiональнi ВОФК сорока шести країн європейського конти�
ненту. Україна є членом EUROSAI з 1999 р.

EUROSAI є наймолодшою з регiональних органiзацiй INTOSAI,
хоч iдея щодо її створення зародилася ще в 1953 р. I лише у черв�
нi 1989 р. XIII Конгрес INTOSAI, що проходив у м. Берлiнi, прий�
няв Берлiнську декларацiю про створення Європейської органi�
зацiї вищих органiв фiнансового контролю. У листопадi 1990 р. у
м. Мадридi пройшла установча конференцiя i I Конгрес EUROSAI,
на якому було ухвалено її Статут, що складається з 10 роздiлiв.
У першому роздiлi визначено цiлi та принципи, якими керується
органiзацiя. Так, EUROSAI ставить перед собою наступнi цiлi:
сприяти поглибленню взаєморозумiння i розширенню професiй�
ної та технiчної кооперацiї мiж органами�членами EUROSAI i
регiональними групами решти INTOSAI шляхом обмiну iдеями
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та досвiдом у сферi державних фiнансiв; пiдтримувати зв’язки
з нацiональними i мiжнародними органами, якi спецiалiзують�
ся на вивченнi чинникiв, що впливають на контроль за держав�
ними доходами i витратами; постiйно iнформувати всiх членiв
EUROSAI про змiни у законодавствi кожної держави, пов’язанi
зi сферою контролю та про органiзацiю i функцiонування вiд�
повiдних органiв; сприяти теоретичному i практичному вивчен�
ню всiх проблем i питань, пов’язаних з контролем i сумiжними
дисциплiнами; спiвпрацювати в обмiнi технiкою i методами на�
вчання, якi представляють iнтерес, а також заохочувати прове�
дення семiнарiв i курсiв пiдвищення квалiфiкацiї для всiх пра�
цiвникiв органiв�членiв EUROSAI, так само як i всiх iнститутiв�
членiв INTOSAI; сприяти обмiну iнформацiєю i документацiєю
мiж всiма членами EUROSAI, а також розповсюдженню публi�
кацiй на теми, якi входять до їх компетенцiї; стимулювати ство�
рення центрiв, iнститутiв i унiверситетських кафедр, якi спецiа�
лiзуються за тематикою контролю за державними доходами i
витратами; сприяти впровадженню в повсякденну практику всiх
висновкiв i рекомендацiй, прийнятих на конгресах EUROSAI;
забезпечити унiфiкацiю термiнологiї у сферi державного конт�
ролю; здiйснювати заходи, якi сприяють досягненню кращого
розумiння всiх завдань i проблем, пов’язаних з державним конт�
ролем. У своїй дiяльностi EUROSAI керується наступними прин�
ципами: рiвнiсть всiх ВОФК, якi є її членами; право на вiль�
ний вступ i вихiд; повага до правових норм, вiдповiдно до яких
дiє кожен ВОФК. У другому роздiлi зазначається, що членами
EUROSAI можуть стати ВОФК європейських держав, якi є чле�
нами INTOSAI, а також вищi контрольнi органи Європейсько�
го Спiвтовариства. У роздiлах 3—6 йдеться про робочi органи
EUROSAI, якими є конгрес, керiвний комiтет i секретарiат, їх пов�
новаження та обов’язки. Конгрес — найвищий орган EUROSAI,
визначає основнi напрями дiяльностi, необхiднi для досягнення
цiлей даної органiзацiї, складається з керiвникiв усiх нацiональ�
них ВОФК — членiв EUROSAI, скликається один раз на три
роки. Керiвний комiтет, завдання якого полягає в забезпеченнi
дiяльностi EUROSAI вiдповiдно до рiшень, якi приймаються її
конгресом, складається з тринадцяти чоловiк — восьми повно�
правних членiв (голiв вищих органiв фiнансового контролю Нi�
меччини, Данiї, Iспанiї, Iталiї, Литви, Росiйської Федерацiї, Сло�
венiї i Францiї) i п’яти спостерiгачiв (голiв ВОФК Австрiї, Ве�
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ликобританiї, Угорщини, Норвегiї, Румунiї, якi не мають права
голосу). Секретарiат EUROSAI проводить пiдготовку всiх сесiй
керiвного комiтету, розробляє проект бюджету органiзацiї, а та�
кож забезпечує виконання рiшень, якi приймаються конгресом
i керiвним комiтетом. З метою iнспектування всiх бухгалтерсь�
ких звiтiв i економiчної дiяльностi EUROSAI, з ВОФК, якi не
входять до керiвного комiтету, як зазначається у сьомому роздi�
лi, обираються два ревiзори. Восьмий роздiл стосується питань
фiнансування EUROSAI, у ньому зазначається, що всi витрати,
пов’язанi з її дiяльнiстю, покриваються за рахунок внескiв чле�
нiв, субсидiй, дарчих перелiкiв i будь�якого iншого типу внескiв,
якi здiйснюються нацiональними або мiжнародними органiзацiя�
ми або особами, коштiв, виручених вiд продажу публiкацiй та
iншої дiяльностi EUROSAI, iнших надходжень, санкцiонованих
керiвним комiтетом. У прикiнцевих положеннях зазначається,
що штаб�квартира EUROSAI встановлюється в мiсцезнаходжен�
нi Рахункової палати Iспанiї1.

Здiйсненню мiжнародного фiнансового контролю сприяє
змiцнення взаємодiї i координацiї дiяльностi у сферi державного
фiнансового контролю i обмiну досвiдом роботи мiж контролю�
ючими суб’єктами рiзних держав, вдосконалення нацiонального
законодавства, що стосується органiзацiї i здiйснення фiнансо�
вого контролю з врахуванням мiжнародного досвiду iснування
фiнансового контролю. Для досягнення названих завдань ство�
рюються колегiальнi органи, до складу яких входять представ�
ники контролюючих суб’єктiв певних держав. Так, Рада керiв�
никiв вищих органiв фiнансового контролю держав — учасниць
Спiвдружностi Незалежних Держав має мету змiцнення взаємо�
дiї i координацiї дiяльностi у сферi державного фiнансового конт�
ролю i обмiну досвiдом роботи, дiє на пiдставi Положення про
Раду керiвникiв вищих органiв фiнансового контролю держав—
учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав2, що затверджене
на I сесiї Ради керiвникiв Вищих органiв фiнансового контролю
держав—учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав 3 листо�
пада 2000 року.
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Вiдповiдно до Положення основними функцiями Ради є: за�
безпечення взаємодiї ВОФК з принципово важливих теоретич�
них i практичних питань та проблем державного фiнансового
контролю; надання системного характеру взаємному обмiну iдея�
ми i досвiдом у сферi вдосконалення державного фiнансового
контролю; сприяння проведенню спiльних i/або паралельних
контрольно�ревiзiйних заходiв у рамках двостороннiх чи бага�
тостороннiх угод; сприяння органiзацiї професiйного навчання,
стажувань i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв контрольно�ревi�
зiйних органiв; координацiя взаємодiї ВОФК в рамках Спiв�
дружностi Незалежних Держав. З метою реалiзацiї функцiй Ра�
да вправi обговорювати i затверджувати рекомендацiї з питань:
методологiї розробки контрольних чи ревiзiйних стандартiв, нор�
мативiв i методичних вказiвок; правового сприяння контроль�
но�ревiзiйним заходам; взаємодiї ВОФК з законодавчими i ви�
конавчими органами державної влади; органiзацiї та проведення
багатостороннiх консультацiй, семiнарiв, конференцiй, спецiалi�
зованих курсiв, спiльних дослiджень з актуальних теоретичних
i практичних проблем державного фiнансового контролю; вдос�
коналення механiзму обмiну iнформацiєю i методологiчними ма�
терiалами з питань державного фiнансового контролю; публi�
кацiї у спецiалiзованих виданнях (бюлетенях, журналах та iн.)
матерiалiв про роботу Ради i досвiд дiяльностi ВОФК в рiзних
сферах; використання iнформацiйних технологiй в контроль�
но�ревiзiйнiй дiяльностi.

Членами Ради є керiвники ВОФК, а також керiвники iнших
державних органiв, якi виконують аналогiчнi функцiї (далi — ке�
рiвники ВОФК) держав—учасниць Спiвдружностi Незалежних
Держав. Рада працює сесiйно. Результати сесiї оформляються
протоколом. У роботi сесiй беруть участь делегацiї держав—учас�
ниць Спiвдружностi Незалежних Держав, якi очолюють керiв�
ники ВОФК, у виняткових випадках — їх заступники, а також
за рiшенням Ради як спостерiгачiв представники ВОФК, якi не
є членами делегацiй держав—учасниць Спiвдружностi Незалеж�
них Держав, представники вiдповiдних мiжнародних органiза�
цiй та iнших держав. Рада може приймати рекомендацiї, комю�
нiке, заяви, звернення.

З метою органiзацiйного забезпечення спiвробiтництва мiж
ВОФК держав—учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав,
координацiї їх взаємодiї й обмiну досвiдом роботи створено
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Мiждержавну раду керiвникiв вищих органiв фiнансового конт�
ролю — держав�учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав,
яка дiє на пiдставi Положення про Мiждержавну раду керiвни�
кiв вищих органiв фiнансового контролю — держав—учасниць
Спiвдружностi Незалежних Держав1, що затверджене рiшенням
Ради керiвникiв держав Спiвдружностi Незалежних Держав вiд
26.08.2005 року. Основними функцiями Мiждержавної ради
керiвникiв вищих органiв фiнансового контролю — держав—
учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав (далi—Ради) є:
забезпечення взаємодiї ВОФК з метою вироблення узгоджених
пiдходiв i позицiй з теоретичних i практичних питань у сферi
державного фiнансового контролю; забезпечення системного ха�
рактеру проведення взаємних консультацiй i обмiну досвiдом з
проблем державного фiнансового контролю; сприяння проведен�
ню спiльних i/або паралельних контрольно�ревiзiйних заходiв
у межах двостороннiх i багатостороннiх угод; розробка модель�
них контрольних i ревiзiйних стандартiв, методичних вказiвок;
органiзацiя i проведення багатостороннiх консультацiй, семiна�
рiв, конференцiй, спецiалiзованих курсiв, спiльних дослiджень з
актуальних теоретичних i практичних проблем державного фi�
нансового контролю; сприяння органiзацiї професiйного навчан�
ня, стажування i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв органiв фiнан�
сового контролю; вдосконалення механiзму обмiну iнформацiєю
з питань державного фiнансового контролю (аудиту); публiка�
цiя у спецiальних виданнях (бюлетенях, журналах) матерiалiв
про роботу Ради i досвiд дiяльностi ВОФК — держав—учасниць
Спiвдружностi Незалежних Держав. Для забезпечення вико�
нання названих функцiй, Радою можуть створюватися робочi
групи.

Членами Ради за посадою є керiвники ВОФК чи особи, що
виконують їх обов’язки, держав�учасниць, що пiдписали Рiшен�
ня про Мiждержавну раду керiвникiв вищих органiв фiнансо�
вого контролю держав—учасниць Спiвдружностi Незалежних
Держав. Основною формою дiяльностi Ради є щорiчнi сесiї, але
можуть проводитися i позачерговi сесiї. Про вiдкритiсть роботи
Ради свiдчить те, що в роботi її сесiй можуть брати участь де�
легацiї держав, якi очолюються керiвниками ВОФК — членами
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Ради. У той же час керiвники ВОФК держав — учасниць Спiв�
дружностi Незалежних Держав, якi не є членами Ради, а також
представники мiжнародних органiзацiй, третiх країн можуть за
згодою Ради брати участь у її засiданнях в якостi спостерiгачiв.
За результатами роботи Рада приймає декларацiї, рiшення, за�
яви, звернення i рекомендацiї з питань, що входять до її компе�
тенцiї. Рiшення мають рекомендацiйний характер.

У деяких мiжнародних документах йдеться про особливостi
здiйснення контролю щодо мiжнародних структур внутрiдер�
жавними контрольними суб’єктами. Так, у Лiмськiй Декларацiї
(стаття 25 «Контроль мiжнародних та наднацiональних органi�
зацiй») вiдзначається що мiжнароднi та наднацiональнi органi�
зацiї, витрати яких покриваються за рахунок внескiв країн�чле�
нiв, повиннi пiддаватися зовнiшньому незалежному контролю.
Звичайно, про те, що зазначенi фiнанси є мiжнародними, у Де�
кларацiї не вказується, а отже i не йдеться про мiжнародний фi�
нансовий контроль, який у даному випадку здiйснюють ВОФК
держав. Але у статтi уточнюється, що хоча цей контроль i пови�
нен враховувати структуру та завдання, що покладенi на мiжна�
роднi та наднацiональнi органiзацiї, вiн має здiйснюватися за на�
прямками дiяльностi ВОФК країн�членiв.

Враховуючи наведене, мiжнародний фiнансовий контроль
можна визначити як регламентовану правовими нормами дiяль�
нiсть держави в особi вiдповiдних органiв, надiлених спецiаль�
ними повноваженнями, мiжнародних органiв та мiжнародних
органiзацiй, що спрямована на забезпечення законностi пiд час
мобiлiзацiї коштiв у мiжнароднi фонди, їх розподiлу, а також за�
безпечення ефективного, доцiльного використання мiжнарод�
них фiнансових ресурсiв.

Особливим суб’єктом мiжнародного фiнансового контро�
лю є Європейська Рахункова палата, що знаходиться у Люксем�
бурзi. Ця установа є iнститутом Європейського спiвтовариства
та розпочала свою роботу в 1977 роцi. Повноваження i особ�
ливостi формування складу Європейської Рахункової палати
визначає Договiр про Європейський союз. До її складу входять
аудитори з кожної держави, яка є членом ЄС. Аудитором Євро�
пейської Рахункової палата може бути особа, що має вiдповiд�
ну квалiфiкацiю, або особа, що працювала чи працює в органах
зовнiшнього аудиту. Аудитори можуть мати рiзну професiйну
пiдготовку i досвiд роботи як у державному, так i у приватному
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секторi, бухгалтерському облiку, економiцi, фiнансах тощо. Ау�
диторiв призначає Рада Європейського Союзу на строк до шес�
ти рокiв, (цей строк може бути продовжено) пiсля консультацiй
з Європейським парламентом щодо кандидатур, запропонованих
державами—членами ЄС.

Очолює Європейську Рахункову палату Президент, що оби�
рається членами палати з її складу, головує на всiх засiданнях,
представляє її у зовнiшнiх вiдносинах. Залежно вiд напрямкiв
та завдань Європейської Рахункової палати в її структурi ство�
ренi аудиторськi групи, що об’єднують декiлька спецiалiзованих
вiддiлiв.

Враховуючи особливий статус Європейської Рахункової па�
лати вона: перевiряє рахунки доходiв та законнiсть, доцiльнiсть,
ефективнiсть, економнiсть, результативнiсть витрат Європей�
ського Союзу i, якщо не передбачено iнше, всiх органiв управ�
лiння Союзу; готує рiчний звiт про виконання бюджету Євро�
пейського Союзу; надає свої висновки з конкретних тем у формi
спецiальних доповiдей; формує необхiднi документи при вияв�
леннi порушень пiд час проведення перевiрок та передає їх вiд�
повiдним органам; проводить експертизу законопроектiв ЄС,
що стосуються фiнансiв та складає офiцiйнi висновки; надає кон�
сультацiї щодо вжиття заходiв по боротьбi з шахрайством тощо.
Європейська Рахункова палата самостiйно визначає теми пере�
вiрок, методику, форму i час надання отриманих результатiв та
їх оприлюднення. Вона самостiйно обирає об’єкти перевiрок та
конкретний напрямок бюджетної дiяльностi з врахуванням ме�
ти, яку намагається досягти. Перевiрки проводяться вiдповiдно
до правил та стандартiв, що нею розробленi. Європейська Рахун�
кова палата може перевiрити будь�який iнститут Європейсько�
го Союзу, органiзацiю чи iншу юридичну особу, що розпоря�
джалися коштами Союзу чи отримували i використовували їх.
Пiд час здiйснення фiнансового контролю Європейська Рахун�
кова палата спiвпрацює з ВОФК держав—членiв ЄС. Напри�
клад, пiд час проведення нею перевiрок у державах—членах ЄС
беруть участь i представники ВОФК цiєї держави або iнших
компетентних нацiональних контрольно�ревiзiйних органiв. Крiм
цього вона спiвпрацює з Мiжнародною органiзацiєю вищих ор�
ганiв державного фiнансового контролю (INTOSAI) i Європей�
ською органiзацiєю вищих органiв державного фiнансового конт�
ролю.
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11.3. Ïðèíöèïè ìiæíàðîäíîãî
ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Важлива роль вiдводиться принципам мiжнародного фi�

нансового контролю. З одного боку, йому властивi принципи фi�
нансового контролю, що закрiпленi у вiдповiдних мiжнародних
документах та стосуються органiзацiї i здiйснення фiнансового
контролю, зокрема у Лiмськiй Декларацiї (незалежнiсть, об’єктив�
нiсть, гласнiсть, компетентнiсть), Декларацiї про загальнi прин�
ципи дiяльностi вищих органiв фiнансового контролю держав�
учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав (далi — Декларацiя
про принципи) (законнiсть, незалежнiсть, об’єктивнiсть, компе�
тентнiсть, оперативнiсть, доказанiсть, гласнiсть, дотримання про�
фесiйної етики), а з iншого, вiн має здiйснюватися i з врахуван�
ням специфiчних принципiв мiжнародного права.

Оскiльки принципи фiнансового контролю, що мiстяться у
Лiмськiй Декларацiї та Декларацiї про принципи, розкритi у пер�
шому роздiлi навчального посiбника, то у даному роздiлi зверта�
тиметься увага лише на принципи мiжнародного права, що при�
таманнi i фiнансовому контролю.

У рiзних мiжнародних документах закрiпленi принципи мiж�
народного права, деякi з них безпосередньо властивi i мiжнарод�
ному фiнансовому контролю. Важливим принципом мiжнарод�
ного права є принцип невтручання у внутрiшнi справи держави.
Мiжнародний фiнансовий контроль може здiйснюватися вiдпо�
вiдними органами на територiї певної держави, яка, наприклад,
використовує мiжнароднi фiнанси. З одного боку мiжнародний
контрольний орган, органiзацiя не має права втручатися у внут�
рiшнi справи держави, яка самостiйно формує свою фiнансову
полiтику, з iншого — оскiльки йдеться про мiжнароднi фiнанси,
ефективнiсть їх витрачання, використання за цiльовим призна�
ченням, то мiжнародний контроль має важливе значення. Так, у
Стратегiї спiвробiтництва з мiжнародними фiнансовими органi�
зацiями на 2006—2008 роки (затверджена постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України № 844, вiд 20.06.2006), що визначає загальнi
принципи та прiоритетнi завдання спiвробiтництва з мiжнарод�
ними фiнансовими органiзацiями (далi — МФО) i спрямована
на консолiдацiю спiльних зусиль для досягнення цiлей соцiаль�
ного та економiчного розвитку України, зокрема пiдвищення
конкурентоспроможностi економiки, забезпечення постiйних тем�
пiв зростання, розв’язання основних соцiальних проблем та по�
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долання бiдностi, зазначається, що досягнення визначених цiлей
можливе шляхом забезпечення ефективного використання ре�
сурсiв, що передбачає розв’язання проблем, пов’язаних iз зни�
женням ефективностi використання позик, якi надаються МФО.
Отже питання дiєвостi мiжнародного фiнансового контролю, що
сприятиме як запобiганню вчинення фiнансових правопорушень,
так i їх виявленню у сферi мiжнародних фiнансiв мають важли�
ве значення.

У пунктi 6 документа «Державна полiтика у сферi пiдвищен�
ня ефективностi спiвробiтництва з МФО» до основних завдань
державної полiтики у сферi пiдвищення ефективностi спiвробiт�
ництва з МФО вiднесено: удосконалення системи контролю,
монiторингу та оцiнки ефективностi використання фiнансових
ресурсiв МФО; створення автоматизованої бази даних, яка за�
безпечить iнформацiйне та аналiтичне супроводження проектiв
МФО на всiх стадiях та сприятиме проведенню постiйного мо�
нiторингу виконання проектiв, виявленню ризикiв; посилення
вiдповiдальностi позичальникiв за своєчасне та цiльове викори�
стання кредитних ресурсiв МФО.

Принцип невтручання у внутрiшнi справи держави щодо мiж�
народного фiнансового контролю лише певною мiрою вираже�
ний у рiзних нормативних документах мiжнародного характеру.
Так, в Угодi про спiвробiтництво мiж Рахунковою палатою Украї�
ни та Рахунковим комiтетом з контролю за виконанням респуб�
лiканського бюджету Республiки Казахстан1 зазначено, що по�
ложення цiєї Угоди не зачiпають прав i зобов’язань Сторiн, що
випливають з iнших мiжнародних договорiв, учасниками яких є
держави, вiдповiдно Україна i Республiка Казахстан.

Але враховуючи специфiку самостiйностi кожної держави,
межi контрольних повноважень мiжнародних органiв чи орга�
нiзацiй щодо здiйснення мiжнародного фiнансового контролю на
територiї держави мають бути чiтко визначенi у мiжнародних до�
говорах, конвенцiях тощо.

У певних мiжнародних документах про спiвпрацю у сферi
фiнансового контролю, що укладаються мiж контролюючими
суб’єктами, визначаються принципи спiвробiтництва, якi є за�
гальними принципами мiжнародного права i певною мiрою вi�

Мiжнародний фiнансовий контроль 489

1 Матерiали офiцiйного сайту Рахункової палати України // www.ac�rada.
gov.ua.



дображають специфiку здiйснення мiжнародного фiнансового
контролю, бо у цих документах йдеться про проведення спiль�
них та паралельних контрольних заходiв. Так, в Угодi про спiв�
робiтництво мiж Рахунковою палатою України та Рахунковим
комiтетом з контролю за виконанням республiканського бю�
джету Республiки Казахстан1, зазначено, що Рахункова палата
України та Рахунковий комiтет з контролю за виконанням рес�
публiканського бюджету Республiки Казахстан, базуючись на
принципах взаємної поваги, довiри, рiвноправ’я та взаємовигiд�
ного спiвробiтництва, домовилися про здiйснення, за взаємною
згодою, спiльних та паралельних контрольних заходiв у вiдпо�
вiдностi з узгодженою ними програмою. До низваних принци�
пiв вiдносяться наступнi: взаємної поваги, довiри, рiвноправ’я та
взаємовигiдного спiвробiтництва.

Принцип взаємної поваги означає, що пiд час проведення
контрольних дiй сторони повиннi поважати правосуб’єктнiсть
кожної держави, з повагою вiдноситися до традицiй та внутрi�
державних правил поведiнки кожного суб’єкта, iснуючого пра�
вопорядку, доброзичливо ставитися один до одного, поважати
загальнодержавнi iнтереси. Принцип довiри передбачає, що пiд
час проведення спiльних i паралельних контрольних дiй конт�
ролюючi суб’єкти можуть використовувати зiбрану iнформацiю,
матерiали, посилатися на результати один одного, розумiючи, що
вони вiдповiдають дiйсностi, є реальними, iстинними, обґрунто�
ваними. Рiвноправнiсть виражається у тому, що суб’єкти конт�
ролю мають рiвнi права при здiйсненнi спiльних контрольних
заходiв. Спiвробiтництво в сферi мiжнародного фiнансового конт�
ролю має бути взаємовигiдним, тодi воно сприятиме зменшен�
ню порушень у фiнансовiй сферi кожної держави, поверненню
фiнансiв державам, забезпечуватиме своєчаснiсть виявлення по�
рушень, запобiгатиме вiдмиванню брудних коштiв тощо. Крiм
цього, спiльне проведення контрольних заходiв сприяє зменшен�
ню витрат на їх здiйснення, обмiну досвiдом мiж фахiвцями, пiд�
вищенню їх професiйного, фахового рiвня тощо.

В Угодi про спiвробiтництво мiж Рахунковою палатою Украї�
ни та Вищим аудиторським офiсом Словацької Республiки, за�
значено, що Сторони здiйснюватимуть взаємну спiвпрацю, ке�
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руючись принципами, схваленими INTOSAI та EUROSAI, вихо�
дячи iз засад партнерства, рiвностi та взаємної вигоди та будуть
спiвпрацювати, зокрема, пiд час проведення узгоджених пара�
лельних контрольних (аудиторських) заходiв вiдповiдно до влас�
них повноважень Сторiн в рамках наданих кожнiй iз них зако�
нодавством України та Словацької Республiки1. Як видно iз на�
веденого, у двох нiби на перший погляд аналогiчних документах
принципи, що мають аналогiчний змiст, дещо по�рiзному нази�
ваються. Так, термiни «рiвноправ’я», що мiститься у першому до�
кументi, та «рiвнiсть» — у другiй Угодi є синонiмами, оскiльки
змiст як першого, так i другого поняття зводиться до юридичної
рiвностi самих держав, якi є учасниками такої Угоди, їх незалеж�
ностi одна вiд одної, що випливає iз iснування суверенiтету. Iден�
тичний змiст мають також термiни «взаємовигiдне спiвробiтниц�
тво» та «взаємна вигода». Даючи їх тлумачення щодо мiжнарод�
ного фiнансового контролю, необхiдно зазначити, що проведення
такого контролю сприяє захисту фiнансових iнтересiв як самих
держав, так i мiжнародних фiнансiв, тому є вигiдним як для дер�
жав�учасниць, тобто сторiн такої Угоди, так i для iнших держав,
мiжнародних органiзацiй, що надають, наприклад, фiнансовi ресур�
си на умовах кредитування, оскiльки забезпечуються й їх iнтереси.

Важливе значення має i принцип взаємної поваги, який озна�
чає, що держави не можуть порушувати прав одна одної, нацiональ�
не законодавство при здiйсненнi контрольних заходiв. Принцип
взаємної поваги виражається, наприклад, у тому, що, як передба�
чено в Угодi про спiвробiтництво мiж Рахунковою палатою Украї�
ни та Рахунковим комiтетом з контролю за виконанням респуб�
лiканського бюджету Республiки Казахстан, кожна iз Сторiн за�
безпечує конфiденцiйнiсть отриманої iнформацiї у випадку, якщо
Сторона, яка надає iнформацiю, вважає небажаним її поширення.

11.4. Áàçîâà îðãàíiçàöiÿ äåðæàâ—ó÷àñíèöü
Ñïiâäðóæíîñòi Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ
ç äîñëiäæåíü ó ãàëóçi äåðæàâíîãî
i ìiæíàðîäíîãî ôiíàíñîâîãî êîíòðîëþ
Базова органiзацiя держав—учасниць Спiвдружностi

Незалежних Держав з дослiджень у галузi державного i мiжна�
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родного фiнансового контролю — державна наукова установа
«Державний науково�дослiдний iнститут системного аналiзу
Рахункової палати Росiйської Федерацiї», дiє на пiдставi Поло�
ження про базову органiзацiю держав—учасниць Спiвдружностi
Незалежних Держав з дослiджень у галузi державного i мiжна�
родного фiнансового контролю, що затверджене рiшенням Ради
керiвникiв урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав 3 черв�
ня 2005 року1. З метою забезпечення держав�учасниць СНД
результатами централiзованих дослiджень у галузi державного
управлiння в економiчнiй сферi, державного i мiжнародного фi�
нансового контролю з урахуванням розвитку iнтеграцiйних про�
цесiв у державах—учасницях Спiвдружностi, Державнiй науко�
вiй установi «Державний науково�дослiдний iнститут системно�
го аналiзу Рахункової палати Росiйської Федерацiї» надано статус
Базової органiзацiї держав—учасниць Спiвдружностi Незалеж�
них Держав з дослiджень у галузi державного i мiжнародного фi�
нансового контролю (далi — Базова органiзацiя). У державах—
учасницях СНД вiдповiдно до нацiонального законодавства i
мiждержавних (мiжурядових) угод можуть створюватися фiлiї
i представництва Базової органiзацiї. До основних напрямiв дi�
яльностi Базової органiзацiї вiдноситься: наукове, методичне й
iнформацiйне забезпечення дослiджень у галузi державного i
мiжнародного фiнансового контролю; забезпечення держав—
учасниць СНД результатами дослiджень у галузi державного i
мiжнародного фiнансового контролю; пiдготовка наукових кад�
рiв в аспiрантурi i докторантурi; розвиток спiвробiтництва нау�
ково�дослiдних органiзацiй держав—учасниць СНД. Основними
функцiями Базової органiзацiї є: дослiдження процесiв iнтегра�
цiї у державах�учасницях СНД у галузi фiнансiв, економiки та
права; координацiя розробки i здiйснення науково�дослiдних про�
грам з вiдповiдними науково�дослiдними установами держав—
учасниць СНД. Для реалiзацiї функцiй Базова органiзацiя має
право: надавати у вiдповiднi органи галузевого спiвробiтництва
СНД рекомендацiї i проекти документiв, пiдготовленi в межах
своєї компетенцiї, пропозицiї про дiяльнiсть Базової органiзацiї;
через органи галузевого спiвробiтництва СНД надавати iнфор�
мацiю, необхiдну для здiйснення дiяльностi, передбаченої зазна�

492 Роздiл 11

1 Материалы официального сайта Счетной палаты Российской Федера�
ции // www.ach.gov.ru



ченим Положенням; брати участь у роботi органiв галузевого
спiвробiтництва СНД i мiжнародних органiзацiй при розглядi
питань, якi належать до її компетенцiї. Керiвництво дiяльнiстю
у частинi питань Базової органiзацiї здiйснюється директором
цiєї наукової установи. При Базовiй органiзацiї створюється до�
радчий орган — Громадська рада з представникiв ВОФК, нау�
кових органiзацiй держав—учасниць СНД. Крiм цього можуть
створюватися й iншi дорадчi органи, а також робочi групи iз за�
лученням вчених i фахiвцiв iз держав—учасниць СНД. Фiнан�
сове забезпечення дiяльностi Базової органiзацiї здiйснюється iз
коштiв, якi формуються за рахунок позабюджетних джерел.

Питання
для самоконтролю

1. Чим зумовлено виникнення мiжнародних фiнансiв?
2. У якому роцi була створена Мiжнародна органiзацiя вищих орга�

нiв державного фiнансового контролю — INTOSAI?
3. Що розумiється пiд поняттям «мiжнароднi фiнанси»?
4. В яких роках Україна стала членом INTOSAI та EUROSAI?
5. Якi завдання та цiлi має Європейська органiзацiя вищих органiв

державного фiнансового контролю?
6. Якi суб’єкти здiйснюють мiжнародний фiнансовий контроль?
7. Якi функцiї Ради керiвникiв вищих органiв фiнансового конт�

ролю держав—учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав?
8. З якою метою створено Базову органiзацiю держав — учасниць

Спiвдружностi Незалежних Держав з дослiджень у галузi дер�
жавного i мiжнародного фiнансового контролю?

9. Чому Європейська Рахункова палата вважається особливим
суб’єктом мiжнародного фiнансового контролю?

10. Охарактеризуйте принципи мiжнародного фiнансового контролю.
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