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В Україні, яка активно проводить політику євроінтеграції, відбуваються зміни у 

бюджетній, податковій, митній та адміністративній політиці, при цьому країні 
необхідна ефективна система державного фінансового контролю, як інструменту 
фінансової політики. Адже результат державного фінансового контролю повинен 
бути основою рішень у сфері державного регулювання суспільних фінансових 
відносин. Тому, з метою недопущення втрат бюджету, потрібно вдосконалювати 
систему державного фінансового контролю. 

Аналізуючи теоретичні підходи до визначення сутності державного фінансового 
контролю, можна зробити висновки, що держаний фінансовий контроль це: 

1) складова система державного управління; 
2) система взаємозв’язків, які виникають між суб’єктами господарської 

діяльності (усіх форм власності) та контролюючими державними органами, які мають 
мету оцінити відповідність процесу формування, розподілу та перерозподілу 
фінансових ресурсів з цілями фінансової політики;  

3) інструмент фінансової політики. 
Забезпечення сталого розвитку економіки країни є основною метою фінансової 

політики держави. В зв’язку з цим при визначенні видів контролю повинен 
простежуватися зв’язок між метою фінансової політики та державним фінансовим 
контролем. Передумовою створення окремих видів державного фінансового 
контролю є поділ фінансової політики на складові. Тобто кожна складова фінансової 
політики повинна мати окремий вид державного фінансового контролю. Для 
створення ефективної структури управління з визначеними межами їх впливу 
потрібна узгодженість складових фінансової політики та видів контролю.  

Якщо вважати, що складовими фінансової політики є фіскальна, бюджетна, 
грошово-кредитна, митна та валютна політики, то можна виділити такі види 
державного фінансового контролю: 

1) державний фінансовий контроль у бюджетному процесі;  
2) податковий контроль;  
3) митний контроль;  
4) валютний контроль;  
5) банківський нагляд (у контексті визначення згідно зі ст. 1 Закону України 

«Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV [1]). 
Отже, фінансову політику держави утворюють бюджетна, фіскальна, валютна, 

грошово-кредитна та митна політики [1]. Таким чином, щоб досягти ефективної 
фінансової політики та забезпечити її результативність в цілому, потрібно узгодження 
завдань та напрямків реалізації між собою. В Україні регулювання фінансових 
відносин та зазначених вище видів державного фінансового контролю здійснюється: 

1) Міністерством фінансів України (в частині розробки та запровадження засад 
бюджетної, податкової та митної політики, а отже, державного фінансового контролю 
в бюджетному процесі, податкового та митного контролю);  
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2) Національним банком України (в частині розробки та запровадження засад 
грошово-кредитної та валютної політики, а отже, банківського нагляду та валютного 
контролю);  

3) Рахунковою палатою як вищим органом державного фінансового контролю в 
Україні. 

Відомо, що основними видами чинного законодавства з питань державного 
фінансового контролю в Україні є: моніторинг закупівлі, фінансовий аудит, перевірка 
державних закупівель, інспектування (здійснюється у формі ревізії) [2]. Отже, 
питання державного фінансового контролю в сучасних умовах, потребує єдиного 
підходу щодо визначення його сутності. Це є необхідною умовою для досягнення 
сталого економічного розвитку держави. Адже в складних сучасних економічних 
умовах, які спостерігаються останні роки в Україні, відсутній єдиний нормативно-
правовий акт, яким би визначались основні засади здійснення, види та елементи 
державного фінансового контролю.  
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Відомо, що згідно з американським національним стандартом ANSI PMBoK, 

корпоративні системи управління проектами застосовуються для досягнення чітко 
поставлених цілей окремих проектів в динамічній рівновазі між обсягами роботи, 
ресурсами, можливими ризиками, часом та якістю результатів. Проектний 
менеджмент допомагає досягати успіху, якщо дотримується чіткого плану, мінімізує 
ризики, стримує відхилення від плану та здійснює ефективне керування змінами в 
проектах в тому числі шляхом використання дієвих інструментів контролінгу та 
управлінського обліку. 

Контролінг відіграє провідну практичну роль в європейській концепції 
управління підприємством, де більше ніж 90 % компаній мають відповідні відділи, а 
кожне управлінське рішення підкріплено спеціальними розрахунками. Це явище в 
теорії та практиці сучасного управління вітчизняних підприємств, яке сформувалось 
на перетині економічного аналізу, планування, управлінського обліку та 
менеджменту.  

Роль контролера можна уявити у вигляді «лоцмана» на судні, який прокладає 
для капітана бізнесу (менеджера) оптимальний маршрут між рифами, тобто розробляє 
рекомендації для прийняття управлінського рішення. Його принципова відмінність 


