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Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ 
В Україні в сучасних умовах відбувається процес 

пошуку і становлення ефективної системи державного 
управління, побудови організаційної структури органів,
які входять до цієї системи і оптимізація їх функціональ-
ної діяльності. Організація державного фінансового 
контролю є обов’язковим складовим елементом 
державного управління суспільними фінансовими 
коштами, оскільки рік у рік спостерігається постійне 
збільшення бюджетних правопорушень, а також 
численні факти неефективного використання бюджетних 
коштів та коштів державних позабюджетних фондів [1]. 

Загалом від початку 2015 року Держфінінспекція 
перевірила 1 687 підприємств, установ та організацій, з
яких майже на 87 % виявила порушення фінансово-
господарської дисципліни. Допущення такої кількості 
фінансових порушень в державному секторі треба 
відносити не тільки до низької фінансової дисципліни та 
зловживань, а й до недоліків організаційної та функціо-
нальної складових державного фінансового контролю.

Значний внесок у вивчення цих проблем,
визначення оптимальної структури та дослідження 
особливостей діяльності контролюючих органів 
зробили такі вчені, як Басанцов І., Бречко О., 
Іваницька О., Ісмаїлов А., Ковалюк О., Корень Н., 
Овсянніков Л., Рубан Н., Стефанюк І., Чечуліна О., 
Чумакова І. та ін.

Метою статті є розроблення напрямів 
удосконалення державного фінансового контролю на 
основі діючої практики фінансового контролю в Україні.

В умовах ринкової економіки, у зв’язку із 
змінами, які сталися за останні роки в економіці 
України, держава повинна докорінно перебудувати 
свої контрольні і управлінські функції, ураховуючи 
розвиток підприємництва та впровадження нових 
принципів господарювання.

Застосування застарілих форм фінансового 
контролю не дозволяє державі ефективно впливати на 
процеси, які відбуваються в економіці, що призводить 
до зниження контрольних функцій держави в умовах 
трансформації економічних відносин, не забезпечує 
концентрацію контрольних дій на найбільш 
пріоритетних напрямах фінансової діяльності.

Зараз існує необхідність модернізації державного 
фінансового контролю в Україні, яка вимагає 
розробки нових підходів до вирішення теоретичних і
практичних проблем в організації контролю.

Для посилення функцій контролю, потрібно 
розробити дієві заходи щодо удосконалення 

державного фінансового контролю як 
повномасштабної системи, й реально оцінювати 
сучасний стан основних елементів цієї системи.

Напрями удосконалення системи державного 
фінансового контролю полягають у усуненні 
деформацій і диспропорцій у системі державного 
фінансового контролю та у гармонійному розвитку 
усіх складових елементів.

Основні заходи щодо вдосконалення системи 
державного фінансового контролю в Україні повинні 
здійснюватися як в поточній діяльності 
контролюючих органів, так і в довгостроковому 
періоді на основі врахування стратегії розвитку 
фінансової системи в Україні [2]. 

Також доцільно створити єдину базу даних, яка 
надаватиме можливість отримати інформацію про 
суб’єкти господарювання, а також про допущені ними 
фінансові порушення, які виявлені різними органами 
державного фінансового контролю. Це дозволить,
насамперед, звертати увагу на проблемні місця у
фінансовій діяльності об’єкта при плануванні перевірок.

Також є доцільним використати досвід зарубіжних 
країн, оскільки більшість з них набагато раніше, ніж 
Україна перейшли до ринкової економіки [3]. Але 
потрібно використовувати тільки найкращі досягнення 
зарубіжних вчених, які можуть бути органічно 
адаптовані до вітчизняної економіки, менталітету,
існуючої системи обліку і контролю. Це надасть 
можливість українським фахівцям якнайкраще 
вдосконалити існуючу в Україні систему контролю.

Для удосконалення діяльності державного 
фінансового контролю доцільно: оптимізувати функції 
та повноважень всіх контрольних органів, що буде 
сприяти формуванню ефективної організаційної 
структури системи державного фінансового 
контролю; розмежувати внутрішній і зовнішній 
контролю, що буде сприяти незалежності 
контролюючих органів та об’єктивності у проведенні 
перевірок; розробити та реалізувати концепцію 
цілісної системи державного фінансового контролю,
яка буде заснована на єдиних принципах, правилах,
методології та інформаційній базі [4]. 

Отже, запропоновані напрями удосконалення 
сприятимуть створенню єдиної системи державного 
фінансового контролю в Україні, удосконаленню законо-
давчих актів, які регламентують організацію контрольної 
діяльності, підвищенню якості його організаційного,
методологічного та інформаційного забезпечення.
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