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Гупаловська М. Б. 
Викладач кафедри фінансів 

БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМНО-ТЕОРЕТИЧНІ  
АСПЕКТИ 

Бюджетний контроль – один із найважливіших і найнеобхід-

ніших атрибутів держави і громадянського життя, найважливіша 

умова нормального функціонування суспільства. Роль контролю 

особливо значуща в період перебудови форм управління економі-

кою, оскільки особлива специфіка цього виду управлінської діяль-

ності дозволяє активно запобігати порушенням бюджетної дисци-

пліни, нераціонального та нецільового спрямування бюджетних 

коштів та виявляти повноту задіяння усіх резервів наповнення 

доходної частини бюджетів. Це означає, що контроль варто розг-

лядати як самостійну функцію управління, тобто особливий вид 
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діяльності, який має цільову спрямованість, визначений зміст і 

способи його здійснення. Бюджетний контроль обслуговує всі ета-

пи бюджетного процесу, що надає йому універсального характеру 

управлінської діяльності. 

На наш погляд бюджетний контроль є похідною із двох по-

нять, тому розкриття суті даної інституції пропонуємо базувати на 

дослідженні двохскладової термінологічної композиції. Перший 

термін – «бюджет» являє собою предмет та зміст діяльності, а дру-

гий – «контроль» розкриває стадії, прийоми та методи діяльності. 

Теоретичне осмислення сутності бюджету є складним та від-

повідальним творчим процесом. Ми вважаємо, що за сутністю бю-

джет є об’єктивною економічною категорією, яка представляє со-

бою сукупність грошових відносин між державою з одного боку і 

юридичними та фізичними особами, з іншого, з приводу форму-

вання і використання централізованого фонду грошових коштів 

для забезпечення соціально – економічного розвитку суспільства. 

Етимологічно термін «контроль» походить від французького 

слова «controle», що в перекладі означає: «rola» – список або певний 

документ, а «contre» – порівняння, зіставлення чи протистояння. 

Тому під терміном «контроль» розуміють список, який ведеться у 

двох примірниках;повторне повернення до раніше розглянутого 

питання, його перевірка.  

На наш погляд контроль є самостійною функцією управління, 

особливим видом діяльності, який характеризується цільовою 

спрямованістю, однорідністю змісту й однотипністю способів його 

існування. 

Вияв сутності бюджету та відображення характерних цій ка-

тегорії рис, на наш погляд здійснюється за допомогою функцій. 

Абсолютна більшість економістів схиляється до думки, що бюджет 

виконує дві функції – розподільну і контрольну. Контрольна функ-

ція бюджету сприяє формуванню уявлень про те, наскільки своє-

часно і повно фінансові ресурси надходять у розпорядження дер-

жави, як фактично складаються пропорції в розподілі бюджетних 

коштів та чи ефективно вони використовуються. Зміст контроль-

ної функції полягає у тому, що бюджет об’єктивно через форму-

вання і використання фонду грошових коштів держави відобра-
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жає економічні процеси, які протікають в структурних ланках 

економіки. Завдяки цій функції можна відслідкувати як надхо-

дять в розпорядження держави фінансові ресурси від різних 

суб’єктів господарювання, чи відповідає розмір централізованих 

ресурсів держави обсягу її потреб, тощо. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене під бюджетним 

контролем ми розуміємо особливий вид державного контролю за 

обґрунтованістю показників бюджету, повнотою надходжень і 

ефективністю (цільовим) використанням бюджетних коштів, а та-

кож об’єктивно зумовлену функцію управління, що здійснюється 

на всіх етапах бюджетного процесу. 

 
Література: 

1. Базилевич В.Д. Державні фінанси: Навч. Посіб. / В.Д.Базилевич, Л.О. 
Баластрик. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.  

2. Бюджетна система України: Навч. посіб. / [С.І.Юрій, Й.М. Бескид, 
В.Г. Дем’янишин, О.В. Дишкант та ін.]; за ред. С.І Юрія та Й.М. Бескида. – К.: 
НІОС, 2000. – 400с.  

3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. / В.М. Опарін. – 
2–ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240с. 

4. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація 
бюджетної доктрини України: Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496с. 

5. Басанцов І.В. Система фінансового контролю в Україні // Фінанси 
України. – № 11. – 2005. – С. 132–147. 

6. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: підруч. / М.М. Мартиненко. – 
К.: Каравела, 2005. – С. 247–248.  

7. Козырин А.Н. Финансовый контроль // Финансовое право. – Под. ред. 
проф. О.Н. Горбуновой. – М.: Юрист, 1996.  

8. Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом 
обществе / Ю.А. Тихомиров. – М.: Наука, 1978. – С. 317–318.  

9. Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля 
в Российской Федерации / С.О. Шохин. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 
352 с. 

10. Менеджмент (Современный российский менеджмент): учебник / под 
ред. Ф.М. Русинова, М.Л. Разу. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – 504 с. 

 

 

 


