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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Наявність правового регулювання грошового обігу

обумовлює необхідність контролю за дотриманням нор(

мативно встановлених правил. У зв'язку з тим, що конт(

роль є невід'ємною частиною будь(якого управлінського

процесу, можна з повною впевненістю стверджувати, що

управління грошовим обігом обов'язково повинно бути

підкріплено формуванням ефективно працюючої систе(

ми контролю. В іншому випадку результативність вжитих

регулятивних заходів буде мінімальною. Стан грошового

обігу в країні безпосереднім чином відбивається на тем(

пах економічного зростання і забезпечує економічну

стабільність. У рамках регулювання грошового обігу дер(

жава переслідує одну основну мету — підтримання ба(

лансу між грошовими коштами, що знаходяться в обігу, і

кількістю товарів, робіт і послуг, пропонованих на ринку.

Основним засобом проведення фінансової і правової

політики є державний фінансовий контроль, який одно(
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часно є і найбільш важливим важелем фінансового меха(

нізму країни. Реалізація контролю з боку органів держа(

ви різних рівнів, а також спеціально створених організацій

за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів як

основних складових фінансового контролю із застосуван(

ням особливих методів включає: контроль за дотриман(

ням фінансово(господарського законодавства в процесі

формування та використання фондів грошових коштів;

оцінку економічної ефективності фінансово(господарсь(

ких операцій та доцільності проведених витрат. Теоретич(

ними та практичними проблемами розвитку фінансового

контролю у системі державного управління займалися

вітчизняні дослідники такі, як: П.К. Германчук, В.В. Гуль(

ко, Є.В. Мних, Н.І. Рубан та ін.

Зацікавленість держави в стабільному і безпере(

бійному грошовому обігу зумовлює наявність держав(

ного регулювання процесу переміщення грошових

коштів.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Контроль — функціональний елемент управління дер(

жавними і місцевими фінансами. Державний фінансовий

контроль є інструментом фінансової політики і спрямо(

ваний на забезпечення дотримання бюджетного законо(

давства та інших нормативних правових актів, регулюю(

чих бюджетні правовідносини [1].

Для ефективного здійснення державного фінансового

контролю необхідне посилення відповідальності уповнова(

жених органів, які здійснюють контроль та сприяння успіш(

ної реалізації фінансової стратегії і тактики, доцільному і

ефективному розподілі та використанні фінансових ресурсів.

На даний час Україні функціонують розрізнені ланки фінан(

сового контролю, в тому числі і на вищому рівні, які майже не

взаємодіюють між собою. Здійснення діяльності контролю(

ючих органів позбавлене належної координації, вони не увя(

зуються в єдину цілістну систему, всі елементи якої працюва(

ли б в єдиному узгодженому та безперебійному ритмі та та

мали єдину ціль — забезпечити повноту і своєчасність фор(

мування фінансових ресурсів держави, їх збереження, ефек(

тивне та цільове витрачання державних коштів, законність і

високу результативність їх використання [2].

Під фінансовим контролем розуміється сукупність за(

ходів, що проводяться суб'єктами контролю по перевірці

фінансових і пов'язаних з ними операцій і дій державних

органів влади, муніципальних утворень, підприємств, ус(

танов, організацій, а також населення із застосуванням

специфічних форм і методів організації [2]. Фінансовий

контроль, будучи вартісним контролем, на відміну від

інших видів контролю (екологічного, санітарного, адмін(

істративного тощо) має місце у всіх сферах суспільного

відтворення, супроводжує весь процес руху грошових

фондів, включаючи і стадію аналізу фінансових резуль(

татів. Треба відзначити, що фінансовий контроль, як і всі

інші фінансові категорії, видозмінювався у міру еволюції

фінансових відносин.

Фінансовий контроль є багаторівневим і всебічним, ос(

кільки фінансова система охоплює всі види грошових

фондів (державний, регіональний рівні, а також рівень ок(

ремих господарюючих суб'єктів). Даний вид контролю по(

кликаний забезпечувати інтереси і права як держави та її

організацій, так і всіх інших суб'єктів економіки; фінансові

порушення тягнуть санкції і штрафи. В науковій літературі

відсутнє чітке трактування фінансового контролю, в тому

числі фінансового контролю в системі державноо регулю(

вання. Також відсутнє наукове обгрунтовання концепції

створення єдиної інституціональної системи контролю з

посиленням превентивної функції.

Вивчення спеціальної літератури показує, що серед

фахівців немає одностайності щодо визначення сутності

фінансового контролю в системі державного управління.

На наш погляд, досить цікавим є наступне визначення

фінансового контролю: "Фінансовий контроль — конт(

роль за законністю та доцільністю дії в сфері утворення,

розподілу і використання грошових фондів держави з

метою ефективного соціально(економічного розвитку

країни" [2].

Узагальнюючи зазначені вище і інші визначення держав(

ного фінансового контролю, можна зробити висновок, що

під ним слід розуміти здійснювану з використанням специф(

ічних організаційних форм і методів діяльність державних і

місцевих органів, наділених законом відповідними повно(

важеннями з метою встановлення законності та достовір(

ності фінансових операцій, об'єктивної оцінки економічної

ефективності фінансово(господарської діяльності, збіль(

шення доходних надходжень до бюджету і збереження дер(

жавної і комунальної власності.

Аналізуючи думки різних авторів, можна зробити на(

ступні висновки: державний контроль — це діяльність кон(

трольних органів, яка здійснюється на підставі законо(

давства; контроль здійснюється за допомогою специфіч(

них прийомів і методів; метою контролю є перевірка за(

конності, доцільності та ефективності формування, роз(

поділу і використання бюджетних коштів.

Розвиток фінансового контролю системи державно(

го управління в Україні — безперервний процес, який

пройшов ряд етапів. У сучасних умовах вдосконалення

державного фінансового контролю здійснюється в кон(

тексті необхідності:

— підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії

державних органів в ході державного фінансового конт(

ролю;

— забезпечення стандартизації контрольної діяль(

ності з урахуванням стандартів державного фінансового

контролю, які затверджені Комітетом по аудиторським

стандартам Міжнародної організації вищих контрольних

органів (INTOSAI).

Інституційна фінансова система України являє су(

купність фінансових установ країни і включає міністер(

ства і відомства, які є учасниками бюджетного процесу;

органи, що здійснюють фінансовий контроль; позабюд(

жетні фонди й інші суб'єкти фінансових відносин Фінан(

совий контроль в сфері державного управління має такі

види: податковий, митний, валютний контроль, грошово(

го обігу, державного боргу, банківський, контроль за про(

фесійними учасниками фондового ринку та ін.

Основними традиційними видами контролю є: бюджет(

ний контроль — контроль за дотриманням бюджетного за(

конодавства, законності на всіх стадіях бюджетного про(

цесу, законності при надходженні та зарахуванні доходів

до бюджетів та державних позабюджетних фондів, закон(

ності при обслуговуванні та управлінні державним боргом;

податковий контроль — контроль за дотриманням Подат(

кового кодексу, за дотриманням законності при обчисленні

та сплаті обов'язкових платежів до бюджету [3].

Склад і структура суб'єктів фінансового контролю

визначається державним устроєм країни, функціями і зав(

даннями, виконуваними державою на кожному етапі сво(

го розвитку. Відмова від командно — адміністративної

системи управління економікою і перехід на децентралі(

зовані ринкові методи регулювання зажадали розробки і

реалізації нової фінансової політики, спрямованої на по(

силення впливу фінансових важелів на соціальні та еко(

номічні процеси в суспільстві. Рішення даної проблеми

передбачає реформування сформованих форм контро(

лю, а, отже, зміну інституційного та функціонального

складу контролюючих органів, так само як і нормативно(

правової бази діяльності.

Ключовими завданнями державного фінансового

контролю на сучасному етапі є:

— виявлення фактичного стану справ;

— зіставлення кінцевого результату з наміченими

цілями;

— оцінка ситуації і вибір у разі необхідності коригу(

вальних заходів. Метою державного фінансового конт(

ролю є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і

порушень принципів законності, ефективності та економії

витрачання матеріальних ресурсів на максимально мож(

ливій ранній стадії, що дозволило б прийняти коригу(

вальні заходи, а в окремих випадках, притягнути винних

до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну

шкоду або здійснити заходи щодо запобігання або ско(

рочення таких порушень в майбутньому. Значення фінан(

сового контролю в Україні істотно зросло в період пере(
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ходу до ринкової економіки. У ринковій системі велика

роль податків, які є не тільки основним джерелом над(

ходжень до дохідної частини бюджету, а й регулятором

господарської діяльності. Розвиток податкової системи

неможливий без створення ефективної системи контро(

лю за повнотою і своєчасністю сплати податків до бюд(

жету держави. Ускладнюється і система бюджетного ун(

ітаризму, яка також вимагає створення нових механізмів

контролю за розподілом і використанням бюджетних

ресурсів, процеси децентралізації також вимагають зміни

фінансового контролю на його організації. Все це визна(

чає необхідність розгляду компетенцій окремих органів

держави та їх взаімодії в рамках процедур контролю.

У широкому сенсі державний фінансовий контроль є

складовою частиною фінансового контролю. Державний

фінансовий контроль призначений для реалізації фінан(

сової політики держави, створення умов для фінансової

стабілізації. Він є особливо важливим елементом бюджет(

ного процесу, забезпечує ефективність функціонування

державної фінансової системи, і тим самим схильний до

змін, які відбуваються в даній системі.

Фінансовий контроль обумовлюється функціями

фінансів, основними з яких є розподільна та контрольна.

Держава при виконання своїх функцій застосовує фінан(

совий інструментарій, що обумовлює здійснення контро(

лю за ним. Існування державного фінансового контролю

обумовлено контрольною функцією фінансів. Виконан(

ня цієї функції забезпечує "контроль гривнею" за збиран(

ням, розподілом, використанням державою та муніци(

пальними утвореннями грошових коштів бюджету. У зв'яз(

ку з цим фінансовий контроль здійснюється на всіх стад(

іях фінансової діяльності держави і на місцевому рівні,

тобто на стадіях збору, розподілу і використання грошо(

вих коштів [2].

Крім того, інтереси держави в сфері фінансів не обме(

жуються лише бюджетом, контрольна діяльність стосуєть(

ся також податкової, митної, банківської сфери. Розгляда(

ючи фінансовий контроль як функцію державного управлі(

ння фінансовими потоками, слід зазначити, що ця функція

здійснюється всіма органами влади, більш того, носить гро(

мадський характер. Законодавчі (представницькі) органи

публічної влади здійснюють фінансовий контроль як без(

посередньо (в процесі їх законотворчої та управлінської

діяльності), так і через створювані ними контролюючі орга(

ни. Проблеми фінансового контролю визначаються як внут(

рішніми, так і зовнішніми факторами. У числі внутрішніх чин(

ників можна виділити такі чинники, як стиль роботи керів(

ників усіх рівнів влади, визначення і документальне закріп(

лення процедур контролю, налагодженість системи інфор(

маційного забезпечення. До зовнішніх факторів, що визна(

чає проблеми фінансового контролю в Україні, відносяться

рівень розвитку економіки, рівень розвитку законодавчої

бази, податкова політика держави, дотримання чинного за(

конодавства та ряд інших факторів.

Необхідна якісна переробка діючих правових норм у

сфері регулювання фінансового контролю у сфері держав(

ного управління, усунення неузгодженостей та протиріч пра(

вового регулювання системи органів державного фінансового

контролю, заповнення прогалин і скасування застарілих норм.

Існуючу зараз у країні систему органів державного фінансо(

вого контролю важко назвати ефективною.

Одним з головних завдань державного фінансового

контролю є сприяння в сфері збалансованості між потре(

бою в фінансових ресурсах і розмірами грошових фондів

держави і господарюючих суб'єктів, а також створення на(

уково обгрунтованої фінансової політики, ефективного

фінансового механізму та інституціональної структури кон(

тролю. Фінансово(контрольна діяльність націлена на ви(

явлення всіх випадків порушень фінансової дисципліни, під

якою розуміється встановлений фінансовим законодав(

ством порядок утворення, розподілу і використання гро(

шових фондів держави і місцевого самоврядування. Без(

посереднім предметом контролю виступають: бюджетні по(

казники на всіх етапах бюджетного процесу (складання,

розгляд, затвердження та виконання бюджету, складання

та затвердження звіту про його виконання); фінансові по(

казники діяльності суб'єктів господарювання (прибуток,

доходи, амортизація, собівартість, рентабельність, основні

і оборотні фонди та ін.); податкові платежі до бюджету і

позабюджетні фонди; показники, що характеризують гро(

шово(кредитні відносини; страховий ринок, інші операції

та дії, що мають вартісну форму. Об'єктом фінансово(пра(

вового регулювання є державний фінансовий контроль,

який здійснюється органами державного фінансового кон(

тролю та органами місцевого самоврядування. Зміст дер(

жавного фінансового контролю полягає в діях органів кон(

тролю з приводу розподілу і використання бюджетних

коштів, спрямованих на забезпечення ефективності фінан(

сової діяльності держави і місцевих органів влади. Фінан(

совий контроль покликаний забезпечити інтереси не тільки

органів влади різних рівнів, а й господарюючих суб'єктів і

населення. Його метою є забезпечення ефективності фінан(

сової діяльності держави і місцевих органів влади. За до(

помогою фінансового контролю держава слідкує за тим,

щоб усі заплановані кошти своєчасно надходили до дер(

жавних фондів, а також за цільовим використанням виді(

лених державних коштів. Державний фінансовий контроль

завжди і скрізь був і залишається колегіальним, тобто ніко(

ли не здійснюється тільки одним контрольним органом.

Організаційною базою державного фінансового контро(

лю в Україні визнаються органи законодавчої, виконавчої

та судової влади, що здійснюють фінансовий контроль, а

також спеціально створені контрольні органи.

ВИСНОВКИ
Для ефективного здійснення фінансового контролю

у системі державного управління, необхідно дотримува(

тись певних принципів. В основі побудови органів держав(

ного фінансового контролю в Україні покладено прин(

ципи, визначені у Лімській декларації керівних принципів

контролю: незалежність, об'єктивність, законність, ком(

петентність, оперативність, гласність, публічність, дотри(

мання професійної етики.
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