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Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ 
Однією із важливих функцій на сучасному 

етапі розвитку країни є контроль, який набуває 
особливої актуальності щодо питання 
вдосконалення його управління.

Важливим напрямом реформування сфери 
контролю державних закупівель є удосконалення 
процедур державного фінансового контролю на всіх 
стадіях державних закупівель.

Держава не може нормально функціонувати й
розвиватися без чітко організованої системи контролю 
за розподілом і перерозподілом суспільного продукту,
за виробництвом та іншими сферами суспільного 
життя в державі. До того ж актулізується питання 
контролю за ефективністю витрачання державних 
коштів в сучасних умовах.

На сьогодні не існує однозначного трактування 
поняття контролю. Серед думок вітчизняних та 
зарубіжних вчених свідчить існує багато поглядів на 
визначення цього поняття. Більшість авторів, а саме 
Акаєв Ш., Дікань Л., Сердюк В., Синюгіна Н.,  
Ткаченко Н., трактують дане поняття як різновид 
управлінської діяльності, інші – Гуцаленко Л., Дерій 
В., Коцупатрий М. – розуміють контроль як процес,
Білуха М. – як систему нагляду тощо. На нашу думку,
найбільш прийнятним є трактування контролю як 
процесу систематичного спостереження за об’єктом 
контролю, що здійснюється з метою забезпечення 
ефективної діяльності господарюючого суб’єкта.

Нормативним підґрунтям для здійснення певних 
заходів є внесення змін до чинних і прийняття нових 
законодавчих актів у сфері державних закупівель та 
фінансового контролю, об’єднаних спільною метою – 
підвищення ефективності та контрольованості 
використання бюджетних ресурсів, спрямованих на 
державні закупівлі.

Державна закупівля – це процес придбання 
замовником товарів, робіт, послуг належної якості, у
необхідній кількості, у потрібний час, за прийнятною 
ціною, у відповідного постачальника за державні 
кошти. Правові та економічні засади здійснення 
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти 
встановлюється Законом [2]. 

В англомовних країнах для позначення механізму 
закупівель використовується термін procurement, який 
на сьогодні використовується в міжнародній практиці.
Procurement визначається як сукупність практичних 
методів і прийомів, що дозволяють максимально 

забезпечити інтереси замовника при проведенні 
закупівельної кампанії за допомогою конкурсних 
торгів [3, с. 8]. 

Контроль державних закупівель у сучасних 
умовах відіграє важливу роль, що обумовлена 
наявністю великої кількості порушень та зловживань 
у сфері державних закупівель.

Державний фінансовий контроль реалізується 
Державною фінансовою інспекцією через проведення 
державного фінансового аудиту, перевірки державних 
закупівель та інспектування. Перевірка державних 
закупівель полягає у документальному та фактичному 
аналізі дотримання підконтрольними установами 
законодавства про державні закупівлі та проводиться 
органами Державної фінансової інспекції на всіх 
стадіях державних закупівель.

Державна фінансова інспекція України, згідно з
новим Указом Президента України “Про положення 
про Державну фінансову інспекцію України” від 
23.04.2011 № 499/2011, здійснює державний 
фінансовий контроль за дотриманням законодавства 
про державні закупівлі шляхом проведення 
інспектування та державного фінансового аудиту у
формі планових і позапланових ревізій певного 
комплексу чи окремих питань фінансово-
господарської діяльності підприємств, установ та 
організацій, які отримували кошти в ході процедури 
державних закупівель. Антимонопольний комітет 
України забезпечує належне оскарження в
процедурах державних закупівель з метою 
неупередженого та ефективного захисту прав і
законних інтересів їх учасників, а Рахункова палата 
та Державна служба статистики України виконують 
контрольні функції відповідно до вимог 
законодавства, що регламентує їх діяльність [1]. 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок,
що "контроль державних закупівель" є більш 
змістовним та чітко визначає об’єкти, суб’єкти та мету 
такого процесу. Роль контролю державних закупівель 
обумовлена значною кількістю порушень, які 
виникають у ході проведення державних закупівель.
Він полягає у врахуванні сутнісних ознак контролю як 
систематичного спостереження за об’єктом контролю 
та процедурою держаних закупівель.

Отже, така форма державного фінансового 
контролю є важливою та потребує особливої уваги як 
з боку науковців, так і практиків.
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