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ВСТУП
Останнім часом в Україні велику увагу стали при"

діляти питанням організації дієвого механізму держав"

ного фінансового контролю. Пояснюється це не тільки

формуванням ринкових відносин, але і певною мірою

втратою керованості та контрольованості фінансових

потоків як на державному рівні так і на місцях, що ста"

ло особливо відчутно в останні роки. Загальноприйня"

то поділяти національний контроль на дві групи — пуб"

лічний і непублічний. В системі публічного контролю

найважливіша роль відводиться державному контролю,

який поряд з недержавним, є найважливішою сферою
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людської діяльності. Державний зовнішній фінансовий

контроль здійснюється установами, які створені у формі

юридичної особи, тобто володіють функціональною та

організаційною незалежністю. Окремі питання ролі

фінансового контролю в економічному розвитку країні

досліджувались як вітчизняними, так і зарубіжними нау"

ковцями такими, як: В. Авер'янов, Т. Коломоєць, В. Мі"

щенко, Є.В. Мних, Н.І. Рубан, М.І.  Сивульський,

І.Б. Стефанюк. Контрольні органи як інститут держав"

ного фінансового контролю формувалися в різних соці"

ально"економічних та інституційних умовах, що обумо"

вило і певні відмінності у їх статусі, результативності та
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ступені впливу на соціально"економічні процеси, що

відбуваються в країні. Дослідження компетенції держав"

них органів у сфері фінансового контролю дозволить

виявити проблеми, які виникають у процесі їх діяльності

та шляхи їх вирішення. Таким чином, можна домогтися

вдосконалення та підвищення ефективності фінансової

діяльності держави в цілому і державного фінансового

контролю зокрема, в процесі здійснення структурних

перетворень у країні.

РЕЗУЛЬТАТИ
На сьогодні створення контрольних органів не є

даниною моді, і навіть не веління часу, це адекватна

відповідь держави на існуючу економічну ситуацію. Роз"

глянемо основні органи державного фінансового конт"

ролю в Україні, їх завдання та роль в структурному пе"

ретворенні країни.

Згідно з чинним українським законодавством ви"

щим органом державного фінансового контролю є Ра"

хункова палата. Рахункова палата функціонує з 1997

року і є постійно діючим органом зовнішнього держав"

ного фінансового контролю, що будує свою діяльність

на основі принципів законності, плановості, об'єктив"

ності, незалежності та гласності [1]. Конституція Ук"

раїни, визначає статус Рахункової палати як органу, що

діє від імені Верховної Ради України і здійснює конт"

роль від імені Верховної Ради України за надходжен"

ням коштів до Державного бюджету України та їх ви"

користанням (Стаття 98). Основними завданнями Ра"

хункової палати в сфері контролю є: організація і

здійснення контролю за своєчасним виконанням видат"

кової частини Державного бюджету України, витрачан"

ням бюджетних коштів, у тому числі коштів загально"

державних цільових фондів, за обсягами, структурою

та їх цільовим призначенням; здійснення контролю за

утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього

боргу України, контроль за фінансуванням загально"

державних програм; контроль за дотриманням закон"

ності щодо надання Україною позик і економічної до"

помоги іноземним державам, міжнародним організа"

ціям, передбачених у Державному бюджеті України та

ін [2].

Наступним основним органом державного фінан"

сового контролю є Верховна Рада України, контрольні

повноваження якої можуть реалізуватися безпосеред"

ньо нею, через Рахункову палату; Комітет Верховної

Ради з питань бюджету та через спеціально створені

тимчасові контрольні або слідчі комісії. Основними по"

вноваженням Верховної ради України у сфері контро"

лю є: здійснення парламентського контролю відповід"

но до Конституції; контроль за дотриманням бюджет"

ного законодавства на кожній стадії бюджетного про"

цесу та за використанням резервного фонду; контроль

за станом виконання Державного бюджету. Верховна

Рада України здійснює контроль за діяльністю Рахун"

кової палати щодо виконання нею повноважень виз"

начених Конституцією України. Глава 17 стаття 109

Бюджетного кодексу України визначає повноваження

комітету Верховної Ради з питань бюджету. Основни"

ми законодавчими актами, на основі яких здійснюєть"

ся контроль Верховної Ради України є: Конституція

України; Закон України "Про комітети Верховної Ради

України"; ЗУ "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну

тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії

Верховної Ради України", Бюджетний кодекс України

[3].

Одним з основних органів державного внутрішньо"

го контролю є Державна фінансова інспекція. Органи

Державної фінансової інспекції України здійснюють

незалежний державний фінансовий контроль від імені

виконавчої гілки влади і забезпечують реалізацію дер"

жавної політики у сфері державного фінансового конт"

ролю. Держфінінспекція України відповідно до покла"

дених на неї завдань: здійснює державний фінансовий

контроль за: 1) використанням і збереженням держав"

них фінансових ресурсів, дотриманням законодавства

про державні закупівлі; діяльністю суб'єктів господарсь"

кої діяльності незалежно від форми власності, 2) вико"

нанням функцій з управління об'єктами державної влас"

ності;цільовим використанням коштів державного і

місцевих бюджетів; цільовим використанням і своєчас"

ним поверненням кредитів (позик), 3) за проведенням

внутрішньої контрольно"ревізійної роботи у структурі

міністерств, інших центральних органів виконавчої вла"

ди та ін.

Міністерство фінансів є центральним органом дер"

жавної виконавчої влади, який має специфічні функції

внутрішнього фінансового контролю та підпорядко"

вується Кабінету міністрів України. Основними завдан"

нями в сфері контролю Мінфіну є: нагляд і перевірка

стану діяльності суб'єктів державного фінансового кон"

тролю; аналіз сучасної економічної і фінансової ситуації

в Україні; розробка та впровадження єдиних методо"

логічних засад бухгалтерського обліку і фінансової

звітності.

Державна казначейська служба України є цент"

ральним органом державної виконавчої влади. Ос"

новні повноваження Державної казначейської служ"

би України регулюються статтею 112 Бюджетного

Кодексу та Положенням про Державну казначейську

службу України, затвердженого Указом Президента

України від 13.04.2011 № 460/2011. Основними по"

вноваженнями Державної казначейської службт в

сфері контролю є: 1) ведення бухгалтерського обліку

всіх надходжень і витрат державного бюджету та

місцевих бюджетів, складанням та поданням фінан"

сової і бюджетної звітності; 2) контроль за бюджет"

ними повноваженнями при зарахуванні надходжень

бюджету; 3) контроль за відповідністю кошторисів

розпорядників бюджетних коштів показникам розпи"

су бюджету; 4) контроль за відповідністю взятих бюд"

жетних зобов'язань розпорядниками бюджетних

коштів відповідним бюджетним асигнуванням, пас"

порту бюджетної програми (у разі застосування

програмно"цільового методу у бюджетному про"

цесі); 5) контроль відповідністю платежів взятим бюд"

жетним зобов'язанням та відповідним бюджетним

асигнуванням.

Антимонопольний комітет України є державним

органом із спеціальним статусом, метою діяльності яко"

го є забезпечення державного захисту конкуренції у

підприємницькій діяльності. Основним завданням Ан"

тимонопольного комітету України у сфері контролю є:

здійснення державного контролю за дотриманням за"
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конодавства про захист економічної конкуренції, запо"

бігання, виявлення і припинення порушень законодав"

ства про захист економічної конкуренції; контроль за

концентрацією та узгодженими діями суб'єктів госпо"

дарювання; контроль за регулюванням цін (тарифів) на

товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами

природних монополій. Особливості спеціального стату"

су Антимонопольного комітету визначаються Законом

України "Про Антимонопольний комітет України" та

іншими актами законодавства.

Також можна виділити органи внутрішнього дер"

жавного контролю, які контролюють окремі сфері.

Так, Міністерство економічного розвитку і торгівлі

України, контролює стан розвитку економіки країни,

проводить аналіз стану конкурентоспроможності на"

ціональної економіки, визначає напрями діяльності і

розробляє заходи щодо підвищення її рівня; готує в

установленому законодавством порядку прогноз зве"

деного балансу фінансових ресурсів України; прово"

дить аналіз впливу інструментів валютно"курсової, гро"

шово"кредитної політики на розвиток економіки, роз"

робляє пропозиції щодо підвищення ефективності їх

використання для досягнення економічного зростан"

ня; здійснює контроль за виконанням суб'єктами уп"

равління функцій з управління об'єктами державної

власності шляхом проведення єдиного моніторингу

ефективності управління об'єктами державної влас"

ності державні закупівлі.

Існує проблема дублювання функцій та посилення

взаємодії між Державним казначейством України,

Фінансовою інспекцією та Міністерством економічного

розвитку і торгівлі України, що негативно впливає на

ефективність фінансового контролю.

Податковий та митний контроль здійснює Держав"

на фіскальна служба України, яка контролює своє"

часність подання платниками податків та єдиного вне"

ску передбаченої законом звітності, своєчасність, дос"

товірність, повноту нарахування та сплати податків і

зборів, єдиного внеску, митних та інших платежів;

здійснює контроль за дотриманням податкового і мит"

ного законодавства, законодавства щодо трансфертно"

го ціноутворення, законодавства щодо адмініструван"

ня єдиного внеску та ін.

Національний банк України, здійснює банківське

регулювання та нагляд; здійснює валютний контроль за

банками та іншими фінансовими установами, які отри"

мали ліцензію Національного банку на здійснення ва"

лютних операцій; аналізує стан грошово"кредитних,

фінансових, цінових та валютних відносин; здійснює

нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розра"

хунків.

В окремих сферах фінансового ринку також

здійснюють контрольні функції такі організації: Націо"

нальна комісія з цінних паперів і фондового ринку (кон"

троль за ринком цінних паперів), Національна комісія,

що здійснює державне регулювання ринків фінансових

послуг (контроль за діяльністю небанківських фінансо"

вих установ), Пенсійний фонд, Фонд державного май"

на та інші.

Незважаючи на значну кількість контрольних

органів актуальним залишається питання: яким має

бути цей контроль, яка місія контрольних органів і на

яких основних принципах має будуватися їх робота.

Фінансовий контроль не повинен бути тотальним, над"

лишковим, при цьому бажано, щоб всі напрямки діяль"

ності, в яких задіяні державні або місцеві фінанси були

з певною періодичністю притягнуті до контролю. Кон"

трольні органи не в останню чергу створені для забез"

печення користувачів повною та об'єктивною інфор"

мацією про використання бюджетних коштів та розпо"

рядження громадським майном, і це також буде до"

датковою підставою для максимального висвітлення

результатів контрольної діяльності. Державний конт"

роль як функція державного управління не повинен

бути пов'язаний з політичною системою держави. Він

завжди притаманний будь"якій державі, що прагне за"

безпечити реалізацію законів та охорону державних

інтересів. У той же час має значення те, які цілі і меха"

нізми контролю існують, наскільки він допомагає

стійкості інститутів держави, забезпечення прав і сво"

бод громадян, прогресивному соціально"економічно"

му розвитку. В даний час відбувається процес розши"

рення демократизму, що призводить до делегування

все більших прав нижчестоящим органам. Цей процес

об'єктивно вимагає посилення відповідного контролю

зверху.

ВИСНОВКИ
Складні соціальні взаємозв'язки, наявність різно"

манітних, часто суперечливих суспільних потреб іноді

створюють умови, при яких деформується процес ви"

конання прийнятого рішення і заплановані результати

не досягаються. Таким чином, дійсний і всеосяжний

контроль в процесі виконання рішень необхідний і в

міру ускладнення самого процесу державного управ"

ління, коли повинна об'єктивно підвищуватись роль

контрольних структур, здатних забезпечувати його

дієвість. Для підвищення якості фінансового контро"

лю необхідно також домогтися високої техніко"техно"

логічної оснащеності його проведення та відповідно"

го класу фахівців.
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