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Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти реформу-

вання діяльності Рахункової палати України. Об'єктом дослідження є процеси становлення ви-

щого державного фінансового контролю на регіональному рівні. У процесі підготовки статті

використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, аналіз і син-

тез, формалізація. Основним науковим результатом статті є обгрунтування концептуального

підходу до становлення вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні на

основі його раціоналізації, який грунтується на стандартах аудиту INTOSAI, Європейському по-

сібнику з практичного застосування стандартів аудиту INTOSAI, практичному керівництві, ме-

тодологічних документах і "найкращій практиці" найвищих органів фінансового контролю і Євро-

пейського аудиторського суду, стандартах ISO 9001-2009, теорії функціонально-вартісного

аналізу. Пропонований концепт грунтується на оптимізації функцій територіальних управлінь

вищого органу фінансового контролю на основі функціонально-вартісного аналізу; удоскона-

ленні системи управління якістю й обгрунтуванні методичних підходів до впровадження ISSAI у

вітчизняну практику. Принципова новизна розробленого підходу полягає в гармонізації роз-

витку вищого органу фінансового контролю, як системи, і його територіальних органів, як підси-

стеми.

The problems of reforming the sphere of state financial control and public audit require serious

study and analysis, because they have not only important socio-economic significance but also play

a leading role in the establishment of a democratic society and corruption prevention. The subject of

the study is theoretical, methodological and practical aspects of reforming the activities of the

Accounting Chamber of Ukraine. The object of the research is the processes of the establishment of

the supreme state financial control at the regional level. In the process of preparation of the article,

modern methods of carrying out scientific research were used: a systematic approach, analysis and

synthesis, formalization. The main scientific result of the article is the justification of the conceptual

approach to the establishment of the supreme state financial control at the regional level on the

basis of its rationalization based on INTOSAI auditing standards, the INTOSAI European Guide for the

Practical Application of INTOSAI Standards, practical guidelines, methodological documents and

"good practices" of the supreme audit institutions and the European Court of Auditors, ISO 9001-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Проблеми реформування сфери державного фінан-
сового контролю та державного аудиту вимагають серй-
озного вивчення й аналізу, оскільки вони мають не
тільки важливе соціальне-економічне значення, а й
відіграють провідну роль у становленні демократично-
го суспільства, подоланні корупції. Майбутнє фінансо-
вого контролю визначатимуть соціально-економічні
потреби нової інформаційної епохи розвитку людства
через можливість адекватного реагування на нові ви-
клики [1, с. 139]. Державний фінансовий контроль є
складною багаторівневою системою, яка має специфічні
об'єкти регулювання на різних економічних рівнях: фор-
мування адекватного сучасним вимогам бюджетного
законодавства, удосконалення міжбюджетних відно-
син, методів та інструментів бюджетної політики, про-
гнозування і планування соціального й економічного
розвитку країни та її регіонів, визначення бюджетних
пріоритетів тощо [2, c. 55]. Утім, проблемними сфера-
ми державного фінансового контролю є: виконання
місцевих бюджетів через їх дефіцитність, дотаційність,
відсутність комплексного аналізу діяльності бюджетних
установ на регіональному рівні. Тому основою подаль-
шого вдосконалення державного фінансового контро-
лю на регіональному рівні повинно стати знаходження
оптимальної структури системи органів фінансового
контролю, раціоналізація поставлених перед ними зав-
дань на основі вдосконалення чинної законодавчої бази
[3, с. 53].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Концептуальні засади становлення державного
фінансового контролю обговорюються в працях бага-
тьох учених. Науково-методичний підхід до побудови
структури механізму державного фінансового контро-
лю, пропонований Т. Пожар, базується на взаємозв'яз-
ку різних видів та рівнів державного фінансового конт-

2009 standards, the theory of functional and cost analysis. The proposed concept is based on the

optimization of the functions of the territorial offices of the supreme audit institution on the basis of

functional and cost analysis; improvement of the quality management system and justification of

methodical approaches to the implementation of ISSAI in domestic practice. The basic novelty of the

developed approach is to harmonize the development of the supreme audit institution, both the system

and its territorial offices, as subsystems. Prospects for further research are the rationale for a set of

measures for the practical implementation of the conceptual framework for the establishment of the

supreme state financial control at the regional level.

Ключові слова: концептуальні засади, становлення, вищий державний фінансовий контроль, регіональ-
ний рівень.
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ролю (незалежний зовнішній контроль, що здійснюєть-
ся Рахунковою палатою України; внутрішній контроль,
що здійснюється органами загальної і спеціальної ком-
петенції, тобто контролюючими суб'єктами; внутрішній
контроль, що здійснюється службами внутрішнього кон-
тролю підконтрольних суб'єктів) [4, c. 82].

Низка учених акцентують увагу на проблемах органі-
зації діяльності зовнішнього незалежного конституцій-
ного органу контролю в Україні. В. Поліщуком з'ясова-
но специфічні особливості парламентського фінансово-
го контролю, як найважливішого елементу загальнодер-
жавної системи контролю (незалежність від уряду, кон-
троль виконання державного бюджету та використан-
ня цільових державних фондів, експертно-аналітична
оцінка проектів бюджету і звітів про його виконання)
[5, c. 13], а також визначено суттєві елементи держав-
ного аудиту управлінських рішень регіональних органів
і якісні характеристики аудиту ефективності викорис-
тання бюджетних коштів.

Д. Роговенко робить акцент на необхідності надан-
ня Рахунковій палаті та її регіональним підрозділам по-
вноважень щодо контролю за міжбюджетними транс-
фертами [6, c. 4]. Незважаючи на пропозиції науковців
надати Рахунковій палаті можливість винесення при-
писів про усунення порушень фінансової дисципліни,
практично не розроблено рекомендацій щодо гарантій
їх виконання. Отже, відсутня єдина позиція щодо скла-
ду функцій, якими пропонується наділити регіональні
підрозділи Рахункової палати, що зумовлює необхід-
ність проведення подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є обгрунтування концептуальних за-
сад становлення вищого державного фінансового кон-
тролю на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У лютому 2017 р. на засіданні Уряду схвалено Стра-
тегії реформування системи управління державними
фінансами на 2017—2020 роки. У ній зазначено, що
висока якість зовнішнього аудиту є істотною передумо-
вою забезпечення підзвітності і прозорості під час ви-
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користання бюджетних коштів. Метою стратегії визна-
чено посилення ролі та підвищення ефективності зов-
нішнього фінансового контролю відповідно до стандартів
INTOSAI. Показниками, за якими вимірюється досягнен-
ня результату, є: отримання оцінки "А" за показником
PI — 30 "Зовнішній аудит" Звіту про ефективність управ-
ління державними фінансами; збільшення кількості
аудитів ефективності та фінансових аудитів, проведе-
них відповідно до міжнародних стандартів. Перед Ра-
хунковою палатою України поставлено такі завдання:
розробка стратегічного плану розвитку, посилення
спроможності Рахункової палати щодо здійснення кон-
тролю відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI
та ISSAI, посилення консультативної ролі Рахункової
палати відносно Верховної Ради України [7].

До реформ у сфері управління фінансами закликає
Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020" в частині
запровадження внутрішнього аудиту відповідно до стан-
дартів Європейського Союзу [8]. Передбачається забез-
печення функціонування підрозділів внутрішнього ауди-
ту в усіх міністерствах, інших центральних органах ви-
конавчої влади.

Концепція реалізації державної політики у сфері
реформування системи державного фінансового конт-
ролю до 2020 року [9] не порушує питання зовнішнього
фінансового контролю, що здійснюється Рахунковою
палатою відповідно до законодавства, державного на-
гляду й контролю діяльності інших, ніж державні та ко-
мунальні підприємства, установи й організації, крім
їхньої діяльності, пов'язаної з використанням держав-
них фінансів, а також функціонування систем внутріш-
нього контролю й аудиту [10, с. 9]. Трансформація сис-
теми внутрішнього контролю державних фінансів, яка
зараз відбувається, має бути обов'язково узгоджена з
реформами системи зовнішнього незалежного контро-
лю державних фінансів. На жаль, розробка законодав-
чого й методичного забезпечення функціонування сис-
тем внутрішнього й зовнішнього контролю державних
фінансів відбувається без належного узгодження дій
законодавця в цій сфері, що значно стримує темпи по-
трібних трансформацій.

Статтею 98 Конституції України визначено: "Конт-
роль від імені Верховної Ради України за надходжен-
ням коштів до Державного бюджету України та їх вико-
ристанням здійснює Рахункова палата" [11]. На прак-
тиці це означає надання права Рахунковій палаті здійс-
нювати повноцінний аудит державних коштів. Саме ця
функція здебільшого притаманна в діяльності рахунко-
вих палат країн Європи і СНД.

Дослідження конституційно-правового статусу Ра-
хункової палати неможливе без вивчення норм, які вста-
новлюють її функції або основні напрями діяльності.
Функції виступають основною правовою категорією, яка
розкриває й пояснює зміст, структуру й межі діяльності
будь-якого органу [12, c. 108]. З огляду на класичні трак-
тування функцій органів державної влади та функцій
державного управління, загальновизнаним є таке понят-
тя функції, як напряму діяльності органу, який постійно
ведеться, постійно перебуває або в стані розвитку або
зникає зовсім. Для вдосконалення правових засад
діяльності Рахункової палати, зважаючи на консти-
туційні засади, нагальним є розробка та прийняття нової

редакції Закону про Рахункову палату, який має систем-
но врегулювати повноваження Рахункової палати у
сфері публічного контролю за рухом державних коштів.
Надзвичайно актуальним є зміцнення ролі Рахункової
палати в створенні єдиної системи фінансового контро-
лю в Україні. На часі реформування такої системи, де
Рахункова палата має бути координаційним, провідним
і єдиним інститутом парламентського контролю, забез-
печувати повний та прозорий контроль у сфері публіч-
них фінансів. Вважаємо, що Рахункова палата України
має здійснювати методичне та методологічне керівниц-
тво діяльністю інших органів контролю державних
фінансів України, проводити контроль за організацією
та проведенням цими органами контролю державних
фінансів контрольних заходів.

Перші спроби територіальної розбудови Рахунко-
вої палати України відносяться до 2000 р. Реально про-
цес створення територіальних представництв Рахунко-
вої палати розпочався у 2004 р. із метою скорочення
кількості відряджень, підвищення обізнаності громадсь-
кості з контролем у державному секторі в регіонах.
Працівники територіальних управлінь, мешкаючи в ре-
гіонах, отримають більш глибокі знання про регіональні
державні установи та інші державні органи влади, які
перевіряються, що допомагає ефективніше виконувати
покладені на них обов'язки. Для оптимального забез-
печення виконання Рахунковою палатою своїх функцій
на сьогодні затверджена й діє відповідна організаційна
структура (рис. 1).

У складі Рахункової палати до серпня 2018 року фун-
кціонували такі департаменти: з питань бюджетної пол-
ітики; з питань використання коштів державного бюдже-
ту фінансовими та контролюючими органами; з питань
правового забезпечення; з питань оборони та правоохо-
ронної діяльності; з питань АПК, природоохоронної
діяльності та надзвичайних ситуацій; з питань промисло-
вості, виробничої інфраструктури та державної власності;
з питань науки та гуманітарної сфери; з питань соціаль-
ної політики; з питань державного боргу, міжнародної
діяльності та фінансових установ; з питань використан-
ня коштів державного бюджету в регіонах.

Відповідно до Рішення Рахункової палати від
18.07.2018 № 18-2 (зі змінами) у складі Рахункової па-
лати, починаючи із серпня 2018 року, функціонують такі
департаменти: експертизи та аналізу державного бюд-
жету; контролю у сфері доходів бюджету та фінансо-
вих установ; юридичний департамент, контролю у сфері
оборони та паливно-енергетичного комплексу; контро-
лю органів судової влади та правоохоронної діяльності;
контролю з питань АПК, використання природних ре-
сурсів та охорони навколишнього середовища; контро-
лю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин;
контролю гуманітарної та соціальної сфери; контролю
у сфері юстиції та запобігання корупції; контролю у
сфері економіки, інфраструктури та управління об'єкта-
ми державної власності.

Сфера діяльності восьми територіальних управлінь,
що функціонують нині, розповсюджена на 21 область
України, Автономну Республіку Крим, а також міста Київ
та Севастополь.

Територіальне управління по Івано-Франківській,
Закарпатській та Чернівецькій областях (у м. Ужгород)
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через недостатність фінансових ресурсів перебуває на
стадії організаційно-технічного створення.

Для упорядкування взаємодії структурних підроз-
ділів Рахункової палати, регламентації роботи її тери-
торіальних управлінь наказом Голови Рахункової пала-
ти в липні 2004 року було вперше затверджено Поло-
ження про територіальні управління Рахункової пала-
ти. Зазначені положення були переглянуті у 2008, 2011
та 2018 роках.

Проведений аналіз доводить, що інституційний роз-
виток Рахункової палати на сучасному етапі загальмо-
вано. Отже, реалізація таких завдань, на нашу думку, є
вкрай важливою [13, c. 185]: надати повноваження Ра-
хункової палати відповідно до вимог світових стан-
дартів, зокрема внести зміни до Конституції України й
до Закону України "Про Рахункову палату"; розширити
організаційну структуру Рахункової палати внаслідок
збільшення кількості територіальних підрозділів; роз-
робити систему добору кадрів, збільшення чисельності
яких має відбуватися завдяки перерозподілу функціо-
нальних обов'язків контролюючих органів; впровадити
обмін досвідом щодо організації навчання персоналу з
міжнародними ВОФК; розробити програми підвищен-
ня кваліфікації персоналу, впровадити систему атестації
кадрів; залучити вищі навчальні заклади до підготовки
відповідних фахівців у сфері контролю державних
фінансів, у тому числі шляхом внесення змін до освіт-
ньо-професійних програм підготовки фахівців.

Орієнтація державного фінансового контролю на
забезпечення ефективного використання державних

фінансових ресурсів і потреби чіткого розмежування
функцій між окремими контрольними суб'єктами ста-
вить на порядок денний пошук адекватного інструмен-
тарію раціоналізації їхньої діяльності, серед якого не-
обхідно виділити функціональний підхід. Він полягає в
тому, що об'єкт розглядається з позиції тієї корисності
(функціональності), яку він має або повинен мати (з по-
зиції призначення об'єкту і його споживчих властивос-
тей, можливості задовольняти потреби покупця). Тому
все дослідження об'єкту ведеться відносно його функцій
і функцій його елементів, що розглядаються в плані
їхньої значущості (важливості), форм прояву, форму-
вання і величини витрат на їх прояв (здійснення) для
якнайповнішого задоволення заданих вимог, забезпе-
чення ефективних шляхів їхньої реалізації. Функціо-
нально-вартісний аналіз у сучасних умовах використо-
вують для управління фінансовими ресурсами підприє-
мницьких структур, його застосування для розв'язання
проблем державного фінансового контролю є обмеже-
ним.

У сфері державного аудиту стандартизація розпо-
чалася не так давно, що зумовлене процесами світової
глобалізації, можливостями широкого обміну досвідом
і кращою практикою у зв'язку з розширенням представ-
ництва країн світу в INTOSAI. У процесі інтеграції Укра-
їни до ЄС актуальним є запровадження системи управ-
ління якістю державних послуг відповідно до вимог
ДСТУ ISO 9001-2009. Необхідність подальшої стандар-
тизації діяльності Рахункової палати; поліпшення якості
контрольно-аналітичних заходів; підвищення ефектив-

Рис. 1. Організаційна структура Рахункової палати України
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Примітка: Територіальне управління по Донецькій та Луганській областях тимчасово розташовується у м. Харків.
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ності формування і використання бюджетних коштів
зумовлює необхідність запровадження системи управ-
ління якістю в її підрозділах. Основними ознаками ефек-
тивності зовнішнього фінансового контролю є: орієн-
тація на споживача; провідна роль керівників; зацікав-
леність державних аудиторів у досягненні кінцевого ре-
зультату; процесний підхід; системний підхід; прийнят-
тя обгрунтованих рішень тощо. Отже, впровадження
системи управління якістю в органах Рахункової пала-
ти України, відповідно до стандартів ISO 9001-2009,
передбачає її гармонізацію з міжнародними стандарта-
ми аудиту державних фінансів.

Концептуальний підхід з удосконалення функціону-
вання вищого державного фінансового контролю на
регіональному рівні формалізовано на рисунку 2. Його
метою є проведення раціоналізації організації вищого
державного фінансового контролю на регіональному
рівні відповідно до міжнародних стандартів.

Методологія дослідження грунтується на стандар-
тах аудиту INTOSAI, Європейському посібнику з прак-
тичного застосування стандартів аудиту INTOSAI, прак-
тичному керівництві, методологічних документах і "най-
кращій практиці" найвищих органів фінансового конт-
ролю і Європейського аудиторського суду, стандартах
ISO 9001-2009, теорії функціонально-вартісного аналі-

зу. Основними напрямами дослідження є: організаційні
аспекти забезпечення діяльності вищого державного
фінансового контролю на регіональному рівні; оцінка
методичного забезпечення проведення контрольно-ана-
літичних заходів; узагальнення результатів контрольно-
аналітичних заходів Рахункової палати України та її те-
риторіальних управлінь. Очікувані результати пов'язані
з оптимізацією функцій територіальних управлінь Рахун-
кової палати України на основі функціонально-вартіс-
ного аналізу; удосконаленням системи управління які-
стю в Рахунковій палаті України та її територіальних
управліннях; обгрунтуванням методичних підходів до
впровадження міжнародних стандартів найвищих
органів фінансового контролю.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Основним науковим результатом статті є обгрунту-
вання концептуального підходу до становлення вищо-
го державного фінансового контролю на регіонально-
му рівні на основі його раціоналізації, який грунтується
на стандартах аудиту INTOSAI, Європейському посібни-
ку з практичного застосування стандартів аудиту

Рис. 2. Концептуальний підхід з удосконалення функціонування вищого державного

фінансового контролю на регіональному рівні
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INTOSAI, практичному керівництві, методологічних до-
кументах і "найкращій практиці" найвищих органів
фінансового контролю і Європейського аудиторського
суду, стандартах ISO 9001-2009, теорії функціонально-
вартісного аналізу. Пропонований концепт грунтується
на оптимізації функцій територіальних управлінь вищо-
го органу фінансового контролю на основі функціональ-
но-вартісного аналізу; удосконаленні системи управ-
ління якістю й обгрунтуванні методичних підходів до
впровадження ISSAI у вітчизняну практику. Принципо-
ва новизна розробленого підходу полягає в гармонізації
розвитку вищого органу фінансового контролю як си-
стеми, і його територіальних органів, як підсистеми.

Перспективами подальших досліджень є обгрунту-
вання комплексу заходів із практичної реалізації кон-
цептуальних засад становлення вищого державного
фінансового контролю на регіональному рівні.
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