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АНОТАЦІЯ 

 

Базика С.К. Механізми парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів в Україні. − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 “Механізми державного управління”. − 

Хмельницький університет управління та права, Хмельницький, 2019. 

 

У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування механізмів 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів і розроблено науково-

практичні рекомендації щодо їх удосконалення в умовах утвердження засад 

публічного управління в Україні.  

Проаналізовано феномен “парламентського фінансового контролю” (далі − 

ПФК) в науковому дискурсі та розвинено його понятійно-категорійний апарат. 

Наукове осмислення та систематизацію базових категорій дисертаційного 

дослідження проведено в такій системі понятійно-категорійних координат: 

контроль → державний/публічний контроль → парламентський контроль → 

державний фінансовий контроль (далі − ДФК) → державний зовнішній 

фінансовий контроль (далі – ДЗФК)/ аудит → публічний аудит → 

парламентський фінансовий контроль (парламентський контроль у сфері 

публічних фінансів). На цій підставі уточнено сутність таких понять як 

“парламентський фінансовий контроль” і “механізми парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів”. З᾿ясовано, що в Україні можливість 

Верховної Ради України (далі − ВРУ) здійснювати контроль у фінансовій 

системі за виконанням Державного бюджету України випливає з повноважень 

парламенту.  

Уточнено сутність публічних фінансів як об᾿єкту парламентського 

контролю та з᾿ясовано склад і головні ланки сфери публічних фінансів 

(публічні фінанси держави, публічні фінанси органів місцевого самоврядування, 

публічні фінанси суспільного (соціального) призначення), результативність і 

ефективність управління якими залежать від суб᾿єктивних дій органів публічної 
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влади. При цьому застосовано інноваційне бачення “new public finance”, 

пов᾿язане зі стиранням кордонів між національною економікою та зовнішнім 

світом, яке призводить одночасно до поглиблення взаємодії приватного бізнесу 

та публічного сектору країни, а також − до зростання конкуренції між ними. 

Зроблено висновок, що в Україні, яка є парламентсько-президентською 

республікою, відбувається поступове накопичення передумов для здійснення 

модернізації вітчизняної системи парламентського фінансового контролю, що 

передбачає успішну реалізацію форм прямої демократії на шляху до побудови 

громадянського суспільства та перетворення парадигмальних засад ДФК у 

напрямку впровадження прогресивної парадигми − публічного аудиту. 

Запропоновано “механізми парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів” розуміти як сукупність засобів цілеспрямованого впливу (норм, 

постулатів, стандартів, принципів, методів, інструментів та важелів впливу), за 

допомогою яких створюються умови для реалізації функцій парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів. Такий підхід дозволив уніфікувати три 

базові механізми парламентського контролю у сфері публічних фінансів, а 

саме: соціально-економічний; правовий; організаційний. Зазначене  стало 

основою  для  обґрунтування  основних  концептуальних положень щодо 

формування комплексного механізму парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів, який функціонує на засадах інтегративної взаємодії 

визначених вище  соціально-економічного, правового, організаційного 

механізмів ПФК.  

Питання формування механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів в Україні досліджено в контексті еволюції вітчизняної 

системи ДФК загалом. Встановлено, що на сьогодні в Україні вже створені 

належні правові та організаційні механізми, які частково відповідають вимогам 

європейських стандартів і забезпечують організаційно-функціональні потреби 

як ДФК загалом, так і парламентського контролю у сфері публічних фінансів у 

тому числі. Разом із цим, вони характеризуються наявністю комплексу проблем, 
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які структуризовано в контексті визначених у роботі соціально-економічного, 

правового та організаційного механізмів.  

Особливості реалізації механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів в Україні досліджено на трьох рівнях, а саме:  

безпосередній контроль ВРУ; контроль Рахункової Палати; контроль комітету 

ВРУ з питань бюджету. Доведено, що важливою віхою розвитку 

парламентського фінансового контролю в країні виступає створення Рахункової 

палати (як вищого органу аудиту (далі − ВОА), яка є унікальною незалежною 

державною інституцією. У зв᾿язку з цим проаналізовано новели та недоліки 

нового Закону України “Про Рахункову палату”. На цій основі з᾿ясовано 

основні інституційні механізми взаємодії Рахункової палати з ВРУ (у т.ч. з 

комітетами ВРУ). 

Проведено оцінку ефективності діяльності Рахункової палати за трьома 

базовими критеріями: результативність, дієвість, економічність. Це дозволило 

діагностувати комплекс проблем у контексті модернізації Рахункової палати. 

Зроблено висновок, що на сьогодні Рахункова палата має високий, але 

нереалізований потенціал. З огляду на це обґрунтовано перспективи 

модернізації Рахункової палати як вищої аудиторської інституції держави за 

рахунок: 1) розробки напрямів удосконалення інформаційно-комунікативної 

складової організаційного механізму, що забезпечує посилення ефективності 

співпраці та координації між Рахункової палатою та ВРУ, а також 

громадянським суспільством; 2) формулювання загальних пропозицій щодо 

перспектив розвитку Рахункової палати як вищої аудиторської інституції 

держави у сфері публічних фінансів. 

Розроблено пріоритетні напрями удосконалення механізмів 

парламентського контролю за публічними фінансами в Україні з урахуванням 

можливостей імплементації зарубіжного досвіду в цій сфері. Для цього 

проведено дослідження зарубіжного досвіду функціонування ВОА та 

узагальнено спільні риси їх діяльності в різних країнах світу 

 



 5 

На цій основі розроблено пріоритетні напрями удосконалення механізмів 

парламентського контролю за публічними фінансами в Україні з урахуванням 

засад публічно-аудиторської парадигми його розвитку. Рекомендовано: 

забезпечити впровадження принципів відкритого врядування в практику 

діяльності органів публічної влади в Україні та на цій основі здійснити 

імплементацію базових засад концепції “Goоd Governance”; створити умови для 

формування належних інституціональних засад парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів, враховуючи вимоги INTOSAI (міжнародна організація 

вищих органів аудиту) та ін. директивних документів; забезпечити подальший 

розвиток Рахункової палати як ВОА; сформувати адекватну сучасним вимогам 

та запитам громадянського суспільства інформаційно-комунікативну 

інфраструктуру парламентського контролю у сфері публічних фінансів; 

забезпечити розвиток навчальних можливостей та перепідготовки для фахівців, 

здатних до професійної діяльності у сфері аудиту публічного сектору та ін. 

У своїй сукупності визначені напрями надали можливість сформулювати 

бачення перспективної моделі парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів в умовах утвердження засад публічного управління  в Україні, яка 

формується та розвивається на концептуальних засадах теорії “Goоd 

Governance”, представляючи критерії парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів на основі міжнародно-визнаних цілей, стандартів INTOSAI, 

а також внутрішніх національних потреб; забезпечує результативність, 

ефективність, економічність та законність формування, розподілу 

(перерозподілу) та використання публічних фондів коштів і реалізації урядових 

політик, програм чи заходів у сфері публічних фінансів на державному, 

регіональному та місцевому рівнях; розглядається як якісно-інноваційний етап 

розвитку контрольних функцій держави у сфері публічних фінансів. 

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, 

парламентський контроль, публічні фінанси, парламентський контроль у сфері 

публічних фінансів, державний фінансовий контроль, публічний аудит, вищий 

орган аудиту. 
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ANNOTATION 

 

Bazyka S. Мechanisms of parliamentary control in the field of public 

finances in Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

 

Thesis for obtaining the candidate of sciences degree in public administration, 

speciality 25.00.02 – mechanisms of public administration. – Khmelnytskyi  

university of management and law, Khmelnytskyi, 2019. 

 

In the dissertation research the theoretical substantiation of mechanisms of 

parliamentary control   in the field of public finances has been carried out and 

scientific and practical recommendations for their improvement have been developed  

in the conditions of approval of the principles of public administration in Ukraine. 

The phenomenon of “parliamentary financial control” has been analyzed in the 

scientific discourse and his conceptual-categorical apparatus has been developed. 

In particular scientific reflection and systematization of the basic categories of 

research of theoretical positions of parliamentary control in the field of public 

finances is conducted in such a system of conceptual-categorical coordinates: control 

→ state / public control → parliamentary control → state financial control → state 

external financial control / audit → public audit → parliamentary financial control 

(parliamentary control in the field of public finances). On this basis, the essence of 

such concepts as “parliamentary financial control” and “mechanisms of parliamentary 

control in the field of public finances” are specified. It was stated that in Ukraine the 

possibility for the Verkhovna Rada of Ukraine (VRU) to exercise control over the 

financial system for the implementation of the State Budget of Ukraine derives from 

the powers of the Parliament. 

The essence of public finance as an object of parliamentary control has been 

specified and the composition and main branches of the sphere of public finance as 

an object of parliamentary control have been clarified taking into account the new 

vision “new public finance” related to the destruction of borders between the national 
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economy and the outside world. This leads simultaneously to deepening the 

interaction of private business and public sector of the country, as well − to the 

growth of competition between them. It is concluded that in Ukraine, which is a 

parliamentary-presidential republic, there is a gradual accumulation of prerequisites 

for the modernization of the domestic system of parliamentary financial control, 

which implies successful implementation of the forms of direct democracy on the 

way to building a civil society and transforming the paradigmatic principles of DFС 

towards the introduction of a progressive paradigm − Public Audit. 

The “mechanisms of parliamentary control in the field of public finance” are 

proposed to be understood as a set of means of targeted influence (norms, postulates, 

standards, principles, methods, tools and levers of influence), through which 

conditions are created for the implementation of parliamentary control functions in 

the field of public finances. This approach allowed unifying the three basic 

mechanisms of parliamentary control in the field of public finances, namely: socio-

economic; legal; organizational. The above became the basis for the substantiation of 

the main conceptual provisions concerning the formation of an integrated mechanism 

of parliamentary control in the field of public finances, which operates on the basis of 

the integrative interaction of the above-mentioned socio-economic, legal, 

organizational mechanisms of  PFС. 

The question of forming mechanisms of parliamentary control in the field of 

public finances in Ukraine has been researched in the context of the evolution of the 

domestic DFC system in general. It has been established that in Ukraine legal and 

organizational mechanisms have already been created that partially meet the 

requirements of European standards and provide organizational and functional needs 

as DFС as a whole, as well as parliamentary control in the field of public finances 

including. At the same time, they are characterized by a complex of problems that are 

structured in the context of socio-economic, legal and organizational mechanisms 

defined in the work. 

The peculiarities of realization of mechanisms of parliamentary control in the 

field of public finances in Ukraine are investigated at three levels, namely: direct 
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control of the VRU; control of the Accounting Chamber; control of the parliamentary 

committee on budget issues. It is proved that the creation of the Accounting Chamber 

(as the Supreme Audit Institution (SAI)) serves as an important milestone in the 

development of parliamentary financial control in the country, which is a unique 

independent state institution. In connection with this, the stories and drawbacks of the 

new Law of Ukraine “On the Accounting Chamber” are analyzed. On this basis, the 

main institutional mechanisms for interaction between the Accounting Chamber and 

the Verkhovna Rada (including with the committees of the Verkhovna Rada) are 

elucidated. 

The efficiency of the Accounting Chamber activity was evaluated according to 

three basic criteria: effectiveness, efficiency, profitability. This made it possible to 

diagnose a set of problems in the context of the modernization of the Accounting 

Chamber. It is concluded that today the Accounting Chamber has a high but 

unrealized potential. The prospects of modernization of the Accounting Chamber 

activity have been substantiated:  a) the development of directions for improvement 

of the information and communication component of the organizational mechanism 

which provides increasing efficiency of cooperation and coordination between the 

Accounting Chamber and the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as the civil 

society; b) the formulation of general proposals concerning the prospects for the 

development of the Accounting Chamber as the Supreme Audit Institution of the 

State. 

The priority directions of improvement of mechanisms of parliamentary 

control over public finances in Ukraine are developed with consideration of 

possibilities of implementation of foreign experience in this sphere. For this purpose, 

the study of the foreign experience of the operation of SAI and the general features of 

their activities in different countries of the world are summarized. 

In their totality, the identified directions provided an opportunity to formulate a 

vision of a promising model of parliamentary control in the field of public finances in 

the context of establishing the principles of public administration in Ukraine, which is 

formed and developed on the conceptual basis of the Good Governance theory, 
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presenting the criteria for parliamentary oversight in the field of public finance on an 

international basis - recognized goals, INTOSAI standards, as well as domestic 

national needs; ensures the effectiveness, efficiency, efficiency and legitimacy of the 

formation, distribution (redistribution) and use of public funds and implementation of 

government policies, programs or activities in the field of public finance at the state, 

regional and local levels; is considered as a qualitative and innovative stage of 

development of state control functions in the field of public finances. 

Key words: public administration, mechanisms of public administration, 

parliamentary control, public finances, parliamentary control in the field of public 

finances, state financial control, public audit, Supreme Audit Institution. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Дослідження кращих світових практик 

парламентської діяльності засвідчують, що в країнах із усталеними 

демократичними традиціями інститут парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів виступає, з одного боку, – важливим атрибутом 

консолідованої та розвинутої демократії у правовій державі, з другого – чітким 

індикатором існування незалежної системи державного фінансового контролю, 

підзвітного громадськості, а з третього – свідченням високого рівня розвитку 

громадянського суспільства та його активної участі в процесі вироблення 

державної політики й контролю за її успішною реалізацією.  

З огляду на це, становлення парламентсько-президентської моделі 

представницького врядування в Україні обумовлює зміну вектора 

функціонування інституту парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів у напрямку впровадження парадигмальних засад інноваційної моделі 

ДФК – публічного аудиту, яка вибудовується на принципах підзвітності,  

прозорості,  економності, ефективності та результативності, та враховує сучасні 

тенденції розвитку  парламентаризму. Все це виводить на порядок денний такі 

нові для нашої держави стратегічні завдання як визначення законності, 

результативності й ефективності управління публічними фінансами, якості 

публічного управління загалом, а також утвердження в державі єдиної вищої 

аудиторської інституції, яка є підзвітною Верховній Раді України, й 

незалежність якої гарантується Конституцією та законом.  

Об᾿єктивна необхідність вирішення вищеокреслених завдань актуалізує 

перегляд теоретичних засад широкого кола суспільних відносин, пов᾿язаних із 

розвитком парламентського фінансового контролю в умовах утвердження засад 

публічного управління в Україні та удосконаленням державно-управлінських 

механізмів, що його забезпечують.  

Відзначимо, що концептуальним питанням парламентського фінансового 

контролю у міжнародній державно-управлінській практиці присвячено чималу 



 15 

кількість праць. Досить ґрунтовно ця проблематика розроблена в зарубіжних 

наукових школах, що представлені працями таких науковців, як: Т. Антіпова [5], 

А. Баріларі [208], Дж. Барбер, Ж. Марку та П.Б. Шпан [134], В. Двуреченський 

[49], М. Пауер [227], С. Степашин [178],  М. Фліндерс [233],  К. Фогель [190],  

та ін.  

Студіювання наукових робіт вітчизняних дослідників у сфері 

парламентського фінансового контролю засвідчує, що найбільш значущими в 

контексті тематики дослідження є розробки таких науковців, як: М. Карліна 

[74; 75], О. Молдована [104], А. Нечай [110], Н. Пришви [138], І. Розпутенка 

[161] (розглядають теоретичні засади публічних фінансів); О. Александрович 

[3-4], І. Басанцова [22-23], О. Іваницької [70], Н. Обушної [117-120], 

Ю. Слободяник [173-175] (мають наукові розробки щодо питань державного 

зовнішнього фінансового контролю / аудиту публічного сектору); З. Варналія 

[33], В. Симоненка [168], О. Шевчука [202] (висвітлюють питання 

реформування ДФК в Україні в умовах євроінтеграційних процесів);                           

С. Вдовенка [35], П. Гарасим  [42], І. Лопушинського [29; 95; 115], 

В. Піхоцького [125-128] (займаються науковою розробкою питань загальної 

теорії контролю, основи методології та організації ПФК в Україні); 

В. Невідомого [108-109], А. Хомутенка [200] (вивчають особливості діяльності 

та модернізації Рахункової палати як вищої аудиторської інституції держави); 

та  ін.  

Окремим блоком, який допоміг сформувати теоретико-методологічне 

підґрунтя дисертаційної роботи, необхідно виокремити наукові розробки з 

актуальних проблем парламентаризму та парламентського контролю загалом. 

Так, на формування авторського підходу до проблематики дослідження 

справили вплив наукові праці В. Бакуменка [19], Ю. Барабаша [21], 

Г. Журавльової [64], К. Лапатухіної [90-91], Л. Матвеєвої [100], А. Сіцінського 

[170], М. Сіцінської [171], С. Сороки [176] та ін. 

Праці вищезгаданих науковців є важливим внеском у розвиток теорії та 

практики парламентаризму та парламентського фінансового контролю зокрема. 
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Однак наукові розробки щодо розвитку парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів з урахуванням парадигмальних засад публічного аудиту 

поки що залишаються поза межами комплексного наукового аналізу. Зазначене 

підтверджує нагальну необхідність проведення в рамках галузі науки 

державного управління комплексного дослідження механізмів парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів в Україні, що й обумовлює актуальність і 

науково-практичну значимість теми, мету й завдання дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу 

дисертації покладено результати досліджень і розробок, отриманих автором за 

безпосередньої участі в науково-дослідній роботі Хмельницького університету 

управління та права на тему “Управлінські та правові засади забезпечення 

сталого розвитку України як європейської держави” (ДР № 0108U008927). Роль 

автора як співвиконавця полягала в дослідженні концептуальних засад 

формування механізмів парламентського контролю у сфері публічних фінансів 

та обґрунтуванні напрямів реформування Рахункової палати як вищої 

аудиторської інституції держави.   

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретичне обґрунтування механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо їх 

удосконалення в умовах утвердження засад публічного управління в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання: 

− проаналізувати феномен “парламентського фінансового контролю” в 

науковому дискурсі та розвинути його понятійно-категорійний апарат;  

− уточнити сутність публічних фінансів як об᾿єкту парламентського 

контролю та з᾿ясувати склад і головні ланки  сфери публічних фінансів;  

− уніфікувати механізми парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів (соціально-економічний, правовий, організаційний) із позиції 

обґрунтування його комплексного механізму; 

− виявити й систематизувати особливості формування та реалізації 

механізмів парламентського контролю у сфері публічних фінансів в Україні;  
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− провести оцінку ефективності діяльності Рахункової палати та 

обґрунтувати перспективи її модернізації як вищої аудиторської інституції 

держави;  

− розробити пріоритетні напрями удосконалення механізмів 

парламентського контролю за публічними фінансами в Україні з урахуванням 

можливостей імплементації зарубіжного досвіду в цій сфері. 

Об’єкт дослідження − суспільні відносини, що виникають у процесі 

здійснення парламентського контролю у сфері публічних фінансів.  

Предмет дослідження − механізми парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дисертаційного дослідження виступає діалектичний метод пізнання, а також 

системний та інституціональний підходи.  

Для досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань 

використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів і підходів, а 

саме: семантико-етимологічний (щодо визначення змісту базових понять 

дослідження та розроблення понятійно-категорійного апарату, пп. 1.1, 1.2, 1.3); 

історичний (дозволив окреслити еволюцію теорії публічних фінансів та 

розвитку ДФК, пп. 1.2, 2.1); загальнонаукового аналізу (у процесі аналізу 

наукових джерел та державних документів, які регламентують функціонування 

механізмів ПФК, пп. 2.1, 2.2, 2.3, 3.2); систематизації та узагальнення (щодо 

емпіричного упорядкування наукових концепцій у сфері парламентського 

контролю загалом та ПФК зокрема пп. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1);  системного аналізу (у 

процесі розробки теоретичних засад комплексного механізму ПФК, пп. 1.3); 

структурно-функціональний (у процесі уніфікації механізмів ПФК в Україні та 

з᾿ясуванні особливостей їх формування та реалізації, пп. 2.1, 2.2, 2.3); 

порівняльного аналізу здобутих даних (при виявленні прогресивних тенденцій 

ПФК за кордоном, пп. 1.3, 3.1); статистичний, графічний, табличний, середніх 

та відносних величин (для вивчення, групування та наочного відображення 

емпіричних даних у сфері ДФК, а також у процесі оцінки ефективності 



 18 

діяльності Рахункової палати у 2012-2017 рр., пп. 2.1, 2.3, 3.2); моделювання й 

абстрагування (при розробці моделі комплексного механізму парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів, п. 1.3); діалектичний, синтез та індукція 

(при обґрунтуванні напрямів удосконалення механізмів ПФК в Україні та у 

процесі формулювання висновків роботи, пп. 3.2, 3.3); та ін. 

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є Конституція України, 

закони України, укази Президента України, нормативні акти Кабінету Міністрів 

України, міжнародні нормативно-правові документи у сфері аудиту публічних 

фінансів, аналітично-звітні дані Державної служби статистики України та  

Рахункової палати, теоретичні та методичні розробки вітчизняних і зарубіжних 

учених у сфері парламентського фінансового контролю, матеріали науково-

практичних конференцій, інтернет-джерела, власні наукові публікації автора. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є актуальним комплексним дослідженням механізмів 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів, в якій запропоновано 

теоретичне обґрунтування механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів та розроблено науково-практичні рекомендації щодо їх 

удосконалення в умовах утвердження засад публічного управління в Україні. 

Зокрема: 

уперше:  

− обґрунтовано модель комплексного механізму парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів як цілісної системи взаємодії соціально-

економічного, правового та організаційного управлінських механізмів, що 

інтегративно об᾿єктивуються через: 1) мету, завдання, функції, об᾿єкти та 

суб᾿єкти, що забезпечують цілеспрямовані дії відповідно до стратегій і 

пріоритетів у сфері парламентського фінансового контролю; 2) систему 

загальних і специфічних принципів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів; 3) форми, методи, інструменти й важелі здійснення 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів на державному, 

регіональному та місцевому рівнях. Такий механізм визначає особливості та 
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порядок здійснення парламентського контролю у сфері публічних фінансів та 

уможливлює реалізацію його функцій в умовах утвердження засад публічного 

управління в Україні; 

удосконалено:  

– підходи до з᾿ясування складу і головних ланок сфери публічних 

фінансів  як об᾿єкту парламентського контролю з урахуванням нового бачення 

“new public finance”, пов᾿язаного зі стиранням кордонів між національною 

економікою та зовнішнім світом, яке призводить одночасно до поглиблення 

взаємодії приватного бізнесу та публічного сектору країни, а також − до 

зростання конкуренції між ними; 

– інституціональний підхід як методологічну основу уніфікації механізмів 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів за рахунок визначення 

особливостей інституціонального становлення Рахункової палати як органу 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів в Україні; 

– підходи до обгрунтування перспектив модернізації діяльності 

Рахункової палати за рахунок: а) комплексного оцінювання ефективності 

діяльності Рахункової палати у 2012-2017 роках; б) розроблення напрямів 

удосконалення інформаційно-комунікативної складової організаційного 

механізму, що забезпечує посилення ефективності співпраці та координації між 

Рахунковою палатою та Верховною Радою України, а також громадянським 

суспільством; в) формулювання загальних пропозицій щодо перспектив 

розвитку Рахункової палати як вищої аудиторської інституції держави;  

набули подальшого розвитку:  

– понятійно-категорійний апарат у сфері парламентського фінансового 

контролю, у рамках якого уточнено сутність таких понять як: “парламентський 

фінансовий контроль” − різновид ДФК, що забезпечує реалізацію незалежного 

державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у сфері публічних 

фінансів за допомогою, спеціально створеного парламентом країни 

незалежного контролюючого органу (Рахункова палата), який функціонує на 

засадах публічності; “механізми парламентського контролю у сфері публічних 
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фінансів” − сукупність засобів цілеспрямованого впливу (норм, постулатів, 

стандартів, принципів, методів, інструментів та важелів впливу), за допомогою 

яких створюються умови для реалізації функцій парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів; 

– уніфікація проблем функціонування парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів Україні, що надало можливість виявити й систематизувати 

особливості формування та реалізації механізмів такого контролю в Україні; 

− пріоритетні напрями удосконалення механізмів парламентського 

контролю за публічними фінансами в Україні з урахуванням можливостей 

імплементації зарубіжного досвіду в цій сфері.  

Практичне  значення  отриманих  результатів полягає в тому, що 

основні наукові положення дисертаційного дослідження доведені до рівня 

методичних розробок і практичних рекомендацій. Вони можуть бути 

використані в процесі реформування чинної системи парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів в Україні.  

Основні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

використано в практичній діяльності: Інституту законодавства Верховної Ради 

України у процесі вдосконалення чинного законодавства (довідка № 22/442-1-

15 від 04 жовтня 2018 року); Ізмаїльської районної державної адміністрації  

(довідка № 01101-14/1896 від 21 вересня 2018 року) при підготовці стратегії 

економічного та соціального розвитку Ізмаїльського району на період до        

2021 року та при складанні бюджету Ізмаїльського району на 2019 рік. 

Результати дисертаційного дослідження також були запроваджені 

Національною академією державного управління при Президентові України в 

навчальний процес при підготовці навчально-методичних комплексів і 

викладанні дисциплін “Стратегічне управління”, “Управління змінами та 

впровадження інновацій”, “Публічне управління на засадах проектного 

менеджменту” (довідка № 1/15-15-753 від 23 листопада 2018 року).  

Особистий  внесок  здобувача.  Усі  наукові результати, що викладені  в 

дисертації, отримані автором самостійно. У роботі використані лише ті 
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положення та ідеї, що є результатом особистої роботи здобувача. Внесок автора 

конкретизовано у списку опублікованих праць за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Отримані результати, висновки та 

пропозиції наукового дослідження доповідались і обговорювались на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: 

“Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та 

перспективи розвитку” (Київ, 2018); “Теорія і практика актуальних наукових 

досліджень” (Запоріжжя, 2018); “Теорія і практика публічного управління  

та адміністрування у ХХІ сторіччі” (Київ, 2018); “Сімнадцяті осінні юридичні 

читання” (Хмельницький, 2018).  

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в  

10 наукових працях, зокрема: у 6 статтях у наукових фахових виданнях України 

та ін. держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію (у т. ч. 1 − у виданнях 

іноземних держав); у 4 тезах за матеріалами науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

анотації, вступу,  трьох розділів,  висновків,  списку використаних джерел і 

додатків. Повний обсяг дисертації – 235 сторінок. Обсяг основного тексту 

становить 202 сторінки. Робота містить 22 таблиці, 23 рисунки, 5 додатків, 

список використаних джерел налічує 235 найменувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ  

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ  ФІНАНСІВ 

 

1.1. Феномен парламентського фінансового контролю в науковому 

дискурсі 

 

Розвиток сучасних трансформаційних процесів в Україні обумовлює 

нагальну необхідність кардинального оновлення системи контролю, отриманої 

у спадок від колишнього СРСР, відповідно до нової інституціональної ситуації, 

яка пов᾿язана з формування демократичної моделі парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів та передбачає закріплення інноваційних форм і 

звичаїв аудиту публічного сектору відповідно вимог INTOSAI (Міжнародна 

організація вищих органів аудиту) та нових умов і принципів державотворення.  

У зв᾿язку з цим зауважимо, що в розвинутих країнах світу, де публічність 

і підзвітність є базовими принципами публічного управління, інститут 

парламентського контролю за публічними фінансами вже давно дозволяє 

своєчасно виявляти відхилення від прийнятих стандартів законності, 

результативності, ефективності й економічності управління публічними 

фінансами й на цій основі розробляти механізми їх усунення. Тобто такий 

парламентський контроль, по-перше, відображає інноваційно-якісний етап 

розвитку системи ДФК на засадах публічно-аудиторської парадигми, по-друге, 

демонструє принцип ефективного зворотнього зв᾿язку між владою та 

суспільством, надаючи достовірну й об᾿єктивну інформацію про якість роботи 

держави. 

Означені суспільні тенденції та наявний у вітчизняному науковому 

понятійному просторі “термінологічний хаос” у сфері парламентського 

фінансового контролю актуалізують необхідність уточнення понятійно-

категорійного апарату в рамках тематики даного дослідження. 
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У зв᾿язку з цим наукове осмислення, формування та систематизацію 

окремих теоретичних положень парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів надалі проведемо в такій системі понятійно-категорійних координат: 

контроль → державний/публічний контроль → парламентський контроль → 

державний фінансовий контроль → державний зовнішній фінансовий контроль/ 

аудит → публічний аудит → парламентський фінансовий контроль 

(парламентський контроль у сфері публічних фінансів).  

Розпочнемо зі з᾿ясування сутності базового поняття дослідження – 

поняття “контроль”, етимологічне походження якого дослідники розкривають 

по-різному, так як у своєму конкретному застосуванні воно має довгу історію. 

(табл. 1.1).   

Таблиця 1.1 

Наукові підходи до визначення етимологічного походження  

поняття “контроль”* 

Автор  Сутність 

Ф. Бутинець, 

Н. Малюга  

[28, с. 8] 

Етимологічно слово “контроль” походить від франц. “controle”, що 

означає перевірку чи спостереження з метою перевірки. Своєю чергою, 

слово складається з двох латинських слів: “contra” – проти, протидія 

чомусь та “role” – роль, міра участі. 

Дурденевський 

В. [58] 

Походить від англ. “controllers” і в буквальному перекладі означає 

“рахунок стовпчиків” 

М. Фасмер  

[194, с. 314] 

Термін “контроль” прийшов з нім. “kontrolle” (ХVІІІ ст.) 

М.Каленський і 

І. Стефанюк 

[72]  

Має латинське походження та утворене шляхом сполучення слів „rola”, 

яке означає згорток паперу із записами, документ, та „contra” – 

протиставлення, яке висувається проти тверджень, що містяться в цьому 

документі. 

Сучасний слов-

ник іншомовних 

слів [184, с. 379] 

Зазначено: “контроль [фр. contrôle < contrerôle – подвійний список] – 

перевірка, спостереження для встановлення відповідності чого-небудь 

певним вимогам” 

Великий тлумач-

ний словник суча-

сної української 

мови [38, с. 569] 

Дає таке визначення: “Контроль – перевірка відповідності 

контрольованого об’єкта встановленим вимогам” 

*Джерело: узагальнено автором на основі [28; 38; 58; 72; 184; 194] 

 

На думку В.М. Дурденевського, поняття “контроль” бере свій початок з 

Англії і в перекладі буквально означає “рахунок стовпців”. Якщо підсумок 

“рахунку стовпців” і підсумок рахунку грошей збігався, то рахунок 
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оголошувався “очищеним”, а збирач − вільним від подальшої відповідальності 

за гроші. Самі ж особи, які рахували стовпці, і були першими “контролерами” [58].  

У свою чергу прийнято вважати, що англійський термін conptroller 

з’явився в XV ст. в результаті змішування  франц. compte  (рахунок  від  лат.  

conputo  –  рахувати)  і середньоанглійського countreroller – дослівно  “той,  хто  

копіює (дублює) свитки” [212].  У зв᾿язку з цим М. Каленський і І. Стефанюк  

констатують, що етимологічно термін “контроль” має латинське походження та 

утворене шляхом сполучення слів “rola”, яке означає згорток паперу із 

записами, документ, та “contra” – протиставлення, яке висувається проти 

тверджень, що містяться в цьому документі [72]. Аналогічної точки зору 

притримуються й Ф. Бутинець та Н. Малюга [28, с. 8]. Сучасний словник 

іншомовних слів надає таке визначення поняття “контроль”: “контроль [фр. 

contrôle < contrerôle – подвійний список] – перевірка, спостереження для 

встановлення відповідності чогонебудь певним вимогам” [184, с. 379]. 

Отже, з точки зору етимології вбачається досить “прагматичний”  

переклад поняття “контроль” − як встановлення достовірності обставин справи 

через формальну процедуру перевірки вірності записів.  

При цьому поняття “контроль” легко перекладається з однієї мови на 

іншу і на сьогодні, як зазначає А. Пивовар, має  близько  десяти вживаних 

значень, серед яких: управління, керівництво, регулювання, обмеження, 

володіння, боротьба та інше [124]. Водночас трактування самої сутності цієї 

багатогранної категорії відрізняється, особливо в європейському та 

українському контекстах та традиціях державного управління. У зв᾿язку з цим, 

наприклад, А. Райс [229] виділяє вже 57 значення відтінків терміну “control” − 

від “заборони” до “маніпулювання”. 

Загалом існування різноманітних напрямків наукових знань 

(філософських, управлінських, економічних, юридичних та інших) дозволило 

визначити різні підходи науковців до визначення сутності поняття “контроль”, 

серед яких визначальними є (Додаток Б): системний підхід [98; 136; 168; 186; та 

ін.]; функціональний підхід [56; 69; 87; 107 та ін.]; процесний підхід [63 та ін.];  
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Враховуючи викладене, вважаємо, що контроль − це об᾿єктивне суспільне 

явище у вигляді системи моніторингу (спостережень, досліджень і перевірок) 

контролюючими органами процесу ефективності функціонування,  розвитку та 

використання керованого об’єкта з метою оцінки та обгрунтування 

раціональності прийнятих у цій  сфері управлінських рішень та своєчасне 

виявлення відхилення від цих рішень і здійснення відповідного коригування дій.  

Тобто, можна зробити висновок, що контроль у будь-якому випадку 

виступає елементом управління, частиною інших функцій управління, засобом 

перевірки забезпечення виконання функцій управління, яки здійснюється на 

заключних етапах процесу, але в той же час має самостійне значення. Саме на 

цей аспект контролю в системі державного управління звертає увагу 

В. Авер’янов: “Контроль перебуває у тісному зв’язку з іншими функціями 

управління й разом з тим призначений для оцінки відповідності здійснення цих 

функцій  завданням, що стоять перед управлінням, контроль забезпечує 

конкретність управління й здійснення його відповідно до прийнятих рішень” [52]. 

Водночас будь-яка соціально-філософська концепція, яка розглядає 

проблеми соціального управління, завжди ставить перед собою питання про 

суб᾿єкт і об᾿єкт контролю. Як об᾿єкт соціального контролю, традиційно 

розглядається суспільство, суб᾿єктом контролю може виступати будь-яка 

соціальна група, що претендує на встановлення соціальної гегемонії [84]. У 

зв᾿язку з цим у системі державно-суспільних відносин розрізняють два види 

контролю – державний і громадський контроль. За співвідношенням державного і 

громадського контролю, їх взаємозв’язками можна безпосередньо визначити, 

який режим панує в державі – авторитарний чи демократичний [106, с. 10]. 

Державний контроль – це постійна, всеохоплююча й системна діяльність 

уповноважених державних органів, спрямована на оцінку адекватності та  

ефективності прийнятих управлінських рішень, перевірку реальності, 

достовірності та відповідності відображення результатів діяльності суб’єктів 

господарювання в чинних  нормативних документах і офіційній звітній  

інформації з метою виявлення  відхилень,  причин  їх виникнення й надання 
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пропозицій щодо їх усунення [84, с. 9]. У зв᾿язку з цим М. Лавриненко 

констатує, що ефективне функціонування будь-якого органу державної влади 

неможливе без налагодження дієвої системи контролю за виконанням 

прийнятих ним рішень, адже сама “ефективність будь-якого рішення залежить 

від контролю” [84, с. 9]. Тому “контроль є елементом державної влади” [106,        

с. 9]. Важливість такого контролю підкреслюється в діяльності окремих 

державних органів, зокрема структурним виокремленням контрольної функції у 

самостійну, відносно незалежну від реалізації інших функцій відповідного 

органу функцію, хоч і системно пов’язану з ними. 

Загалом в Україні (як і країнах колишнього СРСР) держава досить довго 

розглядалася як суб᾿єкт влади, а суспільство як об᾿єкт владного впливу з боку 

держави. Як наслідок такого сформованого стереотипу, контроль у державному 

управлінні формувався лише як контроль і нагляд з боку держави за діяльністю 

державних органів та інших суб᾿єктів господарювання і проявлявся в 

різноманітних  формах управлінського та фінансового контролю. 

Водночас, у Лімській  декларації  керівних принципів аудиту (The Lima 

Declaration of Guidelines on Auditing Precepts) [232] натомість терміну 

“державний контроль” (англ. state control) використовується термін “публічний  

контроль” (англ. “public control”). Згідно досліджень О. Александрович, 

англомовний термін “state control” згадуться лише у виданнях INTOSAI 

переважно (якщо не виключно) для опису державних контрольних органів 

пострадянських країн (Росії, Білорусі, Литви, Вірменії тощо) [4, с. 5]. Так, 

наприклад, в англомовній версії ISSAI 100 (один із директивних документів 

INTOSAI) поняття “держава” (англ. state) використовується лише двічі: при 

встановленні верховенства суддів ВОА стосовно державних бухгалтерів (англ. 

“state accountants”), а також при визначенні загальнонаціонального рівня 

публічного управління, порівняно з місцевим і регіональними рівнями [216,    

р.р. 3, 11]. 

Інший напрямок контролю − контроль за державними органами з боку 

громадян (громадських утворень) до 2005 р. в Україні практично не був 
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представлений. Втім, сьогодні слід виходити з того, що влада народу є 

первинною по відношенню до державної влади, а державна влада − похідною 

від влади народу [139, c. 137]. Саме тому народ має бути: по-перше, суб᾿єктом 

влади лише в умовах демократичної держави; по-друге, він може здійснювати 

публічну владу як безпосередньо, так і через систему відповідних інститутів 

(органи державної влади та органи місцевого самоуправління), яким 

делегуються народні владні повноваження. Відповідно саме народ (суспільство) 

має здійснювати контроль як своєї власної діяльності (самоконтроль, 

внутрішній контроль), так і діяльності органів публічної влади (зовнішній 

контроль/публічний аудит) [117].  

У зв᾿язку з цим зауважимо, що, оскільки пряме правління не завжди є 

доступним і багато в чому визнано нераціональним, то на сьогодні жоден 

демократичний устрій неможливо уявити без існування й повноцінної 

діяльності в державі парламенту [43, с. 3; 94, с. 5; 131, с. 61; 195, с. 7], який 

виступає головним представником народу і виразником його волі.  

При цьому успішна реалізація функцій парламенту як представницького 

органу безпосередньо пов᾿язана із теорією розподілу влади. 

Становлення сучасної теорії розподілу влади напряму корелює з 

виникненням державно-правових теорій у Англії. Досить цікавою у даному 

контексті є праця англійського філософа Дж. Локка “Два трактати про 

державне правління” (1690 р.), в якій детально розглядаються три різновиди 

влади: законодавча, виконавча і судова. Автор трактату надає їм розгорнуту 

характеристику та відзначає, що законодавча влада “не є і не може бути 

абсолютно деспотичною..., адже вона є лише об’єднаною владою усіх членів 

суспільства, переданою тій особі або зборам, які є законодавцями; вона не може 

бути більшою за ту владу, яку мали ці особи, коли вони знаходилися в 

природному стані” [93, c. 340]. Саме тому, що законодавча влада не може бути 

абсолютною, Дж. Локк звертає увагу на два інших різновиди влади – виконавчу 

і судову, які мають обмежувати законодавчу владу. Проте теорія Дж. Локка – 

це ще не зовсім теорія розподілу влади в сучасному її розумінні, оскільки 
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філософ приходить до висновку, що законодавча влада, оскільки вона створює 

закони обов’язкові для виконання усіма, є верховною і вся інша влада витікає з 

неї і підпорядкована їй. Виконавча влада, за Дж. Локком, підпорядкована 

законодавчій владі і може бути за її бажанням змінена і зміщена [93, c. 351]. 

Основоположником сучасної теорії розподілу влади вважається видатний 

французький мислитель Ш.Л. Монтеск’є. Він уперше проголошує розподіл 

влади вищим законом державного устрою, який забезпечує політичну свободу 

громадян. У його роботі “Про дух законів” (1748 рік) робиться головний 

висновок: “Усе загинуло б, якби в одній і тій саме особі або установі були 

сполучені три види влади: влада створювати закони, влада виконувати 

постанови загальнодержавного характеру і влада судити злочинців і 

вирішувати тяжби приватних осіб” [105, c. 117]. При цьому Ш.Л. Монтеск’є 

вказував на неможливість практичного розмежування різновидів влади 

настільки, щоб це абсолютно виключало втручання однієї влади в діяльність 

іншої. 

Сучасний парламентаризм втілює такі високі принципи як народний 

суверенітет і верховенство закону [187, с. 35]. Саме з суверенітету народу 

походить його право на самовизначення і створення держави, а також, 

відповідно, здатність і суверенна повноважність народу на формування 

держави, її органів, на контроль за діяльністю держави, відповідальність її 

перед суспільством за свою діяльність [67, с. 23].  

Переважна більшість конституціоналістів дотримуються точки зору, 

згідно з якою головна функція парламенту в системі поділу влади полягає у 

здійсненні законодавчої влади [27, с. 105; 205, с. 37]. Дійсно, законодавча 

функція − це ключова і найбільш об’ємна за своїм значенням та змістом 

функція законодавчого (представницького) органу державної влади. Але слід 

мати на увазі, що без ефективного контролю за дотриманням і виконанням 

законів законодавча функція втрачає своє значення. Саме в цьому проявляється 

значимість контрольної функції щодо функції законодавчої [190, с. 58]: в 

умовах демократично організованої системи поділу влади народу належить 
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право контролювати діяльність усіх структур, яким він делегував владні 

повноваження.  

Як слушно констатує Ю. Барабаш, “в умовах становлення демократичної, 

правової державності особливу актуальність набуває питання створення 

ефективної  системи  контролю  за  діяльністю  усього державного механізму, і, 

в першу чергу, за діяльністю органів державного управління, інших суб’єктів 

права. Практика  країн  з  усталеними  демократичними традиціями  свідчить  

про  те, що важливе місце  при здійсненні контролю належить саме контрольній 

діяльності вищого представницького органу держави – парламенту. Такий  

напрямок  діяльності  отримав  назву “парламентський контроль” [21, с. 52]. 

Таким чином, контрольна функція парламенту − це чи не найважливіший 

елемент системи “стримувань і противаг”, що забезпечує належне виконання 

органами та посадовими особами своїх обов’язків. Без ефективного 

парламентського контролю інші функції парламенту втрачають своє значення. 

Від того, як організований контроль законодавчого (представницького) органу 

державної влади, залежить реальність його повноважень. Висловлюється навіть 

думка, що діяльність парламенту, спрямована на контроль виконавчої гілки 

влади, може розглядатися не як його окрема функція, а як продовження 

законодавчої функції парламенту, гарантія її належної реалізації, що відіграє 

роль інструменту в механізмі “стримувань і противаг” [24, с. 50]. 

Отже, парламент покликаний: 

− по-перше, виконувати законодавчу функцію, монополізуючи її в 

системі поділу влади; 

− по-друге, представляти громадську думку і об’єднувати через відкриту 

дискусію і легальну парламентську опозицію різні інтереси, врівноважуючи їх, 

пом’якшуючи і долаючи конфлікти; 

− по-третє, контролювати виконавчу владу, включаючись в систему 

“стримувань і противаг” і використовуючи гласне обговорення. 

При цьому наявність контрольної функції у парламенту об’єктивно 

обумовлена його правовим статусом: парламент виступає представником 
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народу і виразником його волі, а отже, повинен мати комплекс повноважень, 

які забезпечували б йому можливість контролювати здійснення державної 

політики. Без цієї функції є неможливою реалізація зворотного зв’язку 

народних представників із суспільством [91, с. 32].  

У даному контексті Дж. Ст. Мілль, описуючи  природу представницького 

правління, відзначив, що “весь народ або значна його частина користується 

через періодично обраних ними депутатів вищою контролюючою владою”, а 

“представницькі зібрання повинні забезпечувати за собою верховний контроль 

над усіма справами, у будь-якому випадку над усіма діями урядової влади” [43]. 

На сьогодні вже є очевидним, що така ідея Дж. Ст. Мілля була швидко 

сприйнята у світовій конституційній і державно-управлінській практиці, адже 

контрольні повноваження мають практично всі сучасні зарубіжні парламенти. 

Зокрема, найбільше ці повноваження регламентуються у конституціях 

Швейцарії 1874 року (ст. 85), Португалії (ст. 165), Болгарії (ст. 62), Македонії                

(ст. 68),   Швеції   1974   року,  яка  має  окремий  розділ  “Контрольна влада” 

[43, с. 328]. 

Безумовно, здійснення контролю займає важливе місце в діяльності будь-

якого парламенту. Це пояснюється тим, що саме здійснення контрольних 

функцій з боку парламенту безпосередньо легітимізоване шляхом надання 

народом згоди на отримання відповідним органом (парламентом) контрольних 

повноважень ще під час проведення виборів до парламенту [83]. Саме тому  

зарубіжні науковці досить часто акцентують увагу на політичній і правовій 

відповідальності уряду перед парламентом.  

Так, на думку французьких дослідників, парламентський контроль – це 

комплекс заходів, що дозволяє парламенту скласти думку про діяльність уряду 

і повалити його в разі глибокої незгоди із здійснюваною політикою [71, с. 96]. 

Німецький дослідник В. Стеффані вважає, що парламентський контроль 

означає парламентський процес перевірки і визначення (чи здійснення впливу) 

форми поведінки інших, зокрема уряду й органів управління, при 

безпосередній (парламентська більшість) і/або непрямій (опозиція) можливості 
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застосування санкцій або обов’язкового в правовому відношенні прийняття 

рішення, а також висловлення позиції в результаті отримання інформації, її 

переробки й оцінки, включаючи схвалення та критику [26, с. 136]. 

В Україні значимість парламентського контролю полягає в тому, що 

Верховна  Рада  України як єдиний орган законодавчої влади (стаття                   

75 Конституції України) має здійснювати контроль за виконанням законів, а її 

комітети є одним із основних елементів внутрішньої структури парламенту 

України [78]. При цьому саме парламентський контроль також визначається як 

один із видів контролю, передбачених Конституцією України [78, ст.ст. 85-89, 

91, 92, 96-98, 101,115 та ін.]. Адже у Конституції України розрізняються 

поняття “здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України” (п. 13 

ст. 85) і “здійснення парламентського контролю”  (п. 33 ст. 85) [78]. Ці поняття 

наповнюють і водночас відображають одну з парламентських функцій – 

контрольну, яка не зводиться тільки до контролю за органами виконавчої влади 

(хоча, саме такий контроль становить головний зміст відповідної 

парламентської функції).  

Наразі в науковій літературі висловлюються різні точки зору з приводу 

визначення поняття та сутності парламентського контролю. У зв᾿язку з цим 

М. Сіцінська наголошує, що визначення поняття парламентського контролю 

становить одну з ключових проблем у сучасних наукових дослідженнях із 

державного управління, оскільки розглядається вченими на основі різних 

концептуальних методологічних підходів, а також з урахуванням особливостей, 

притаманних діяльності парламентів різних країн [170, c. 127]. 

Так, наприклад, В. Журавський визначає парламентський контроль в 

Україні як “передбачену Конституцією і законами України діяльність 

Верховної Ради України, утворених нею органів, вибраних нею посадових осіб 

та народних депутатів України щодо отримання, значення, оприлюднення 

інформації про діяльність, рішення, правові акти інших органів і посадових осіб 

публічної влади, підприємств, установ та організацій і вжиття на основі цієї 



 32 

інформації передбачених Конституцією і законами України заходів реагування” 

[65, с. 247]. 

Дослідженню парламентського контролю як одній із провідних функцій 

українського парламенту присвячена наукова праця Н. Плахотнюк [130]. Автор 

зазначає, що “…важливим моментом становлення парламентаризму є реалізація 

Верховною Радою України контрольної функції. Це пов’язано з тим, що ця 

функція значною мірою опосередковує відносини між законодавчою і 

виконавчою владою. Український парламент має навчитися здійснювати 

контрольну функцію щодо органів виконавчої влади прозоро, ефективно та 

комплексно” [130, с. 441].  

У свою чергу, В. Шестак розглядає парламентський контроль як різновид 

державного контролю, наголошуючи, що “парламентський контроль є 

найвищим видом державного контролю в Україні, що зумовлено статусом 

Верховної Ради України (представницький орган всього народу України, єдиний 

орган законодавчої влади) в системі органів Української держави” [203, с. 90].  

Аналогічний підхід знаходимо й у О. Майданник, яка вважає 

парламентський контроль провідним видом контролю в системі державного 

контролю в Україні, оскільки він виступає як “одна із основних функцій 

Верховної Ради України, що охоплює всі напрями і види її контрольної 

діяльності, реалізується у визначених Конституцією та законами України 

межах і проявляється у здійсненні парламентом юридично значимих діянь, 

спрямованих на визначення ступеню відповідності діяльності та правових актів 

підконтрольних суб’єктів законам України, шляхом виявлення, отримання, 

аналізу, узагальнення отриманих даних, інформації з питань контролю, її 

оцінки на основі співставлення із приписами закону, та, при виявленні 

порушень, – застосуванні встановлених у законодавстві санкцій та інших 

заходів впливу щодо усунення виявлених порушень та запобігання їх у 

майбутньому” [97, с. 67]. 

Із позиції теорії і практики державного управління визначає сутність 

парламентського контролю В. Бакуменко, який вбачає в ньому одне із 
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фундаментальних прав вищого представницького органу, засіб організації 

проведення державного контролю, головними методами і формами якого є 

постановка питання про довіру уряду, парламентське розслідування, яке може 

спричинити застосування процедури імпічменту глави держави, створення 

спеціального контрольного органу парламенту (Рахункової палати, рахункового 

суду), діяльність якого має не політичний, а конкретно-управлінський характер 

[61, с. 510]. 

Вважаємо, що вищенаведені визначення сутності парламентського 

контролю досить чітко віддзеркалюють ідею радянської теорії розгляду 

контролю вищого представницького органу в системі державного управління як 

одного із різновидів державного контролю. 

Деякі вчені під час визначення поняття “парламентський контроль” 

акцентують увагу на його інституційному характері. Так, О. Куракін і                        

М. Третьяченко визначають парламентський контроль як систему норм, що 

регулюють установлений порядок здійснення спостереження та перевірки 

діяльності органів виконавчої влади, який спрямований на її оцінку з можливим 

застосуванням санкцій [88, c. 5]. Цього ж підходу дотримується В. Марченко, 

визначаючи парламентський контроль за діяльністю уряду як засновані на 

конституційних приписах систематичні спостереження, аналіз та оцінювання 

законності дій вищого органу виконавчої влади, які здійснюються як 

парламентом взагалі, так і його органами зокрема, і можуть мати своїми 

наслідками застосування санкцій у разі виявлення порушень вимог 

законодавства [99, с. 10]. 

У даному контексті В. Кравчук зауважує, що парламентський контроль 

реалізується Верховною Радою України. Прямий парламентський контроль 

здійснюється Верховною Радою України відповідно до повноважень, 

визначених ст. 85 Конституції України. Непрямий парламентський контроль 

здійснюють органи та структурні підрозділи, створені Верховною радою 

України (Рахункова палата, Уповноважений Верховної Ради України з прав 
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людини, комітети Врховної Ради України, тимчасові контрольні, ревізійні, 

слідчі комісії) [87, с. 212]. 

З точки зору системного підходу тлумачить сутність парламентському 

контролю К. Лапатухіна [90, с. 14], яка визначає його як “систему норм, які 

регулюють порядок проведення нагляду та перевірки, що здійснюється власне 

парламентом, палатами парламенту, комітетами та комісіями парламентів або 

його палат, спеціалізованими органами, створеними парламентами, депутатами 

та уповноваженими посадовими особами визначеного законодавством об’єкта 

контролю, обумовленого формою правління держави”. 

У свою чергу Г. Журавльова, узагальнюючи наукові підходи до 

визначення поняття парламентського контролю, зазначає, що [64, с. 53]:  

− по-перше, це поняття слід вважати таким, що охоплює всі види і форми 

відповідного контролю;  

− по-друге, парламентський контроль може здійснюватися як Верховною 

Радою України безпосередньо, так і через її органи (комітети) та посадових осіб 

(Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини);  

− по-третє, найважливішим об’єктом парламентського контролю є 

діяльність органів виконавчої влади, насамперед Кабінету Міністрів України, а 

також окремих міністерств та центральних органів виконавчої влади. 

Досить цікавий підхід до визначення сутності парламентського контролю 

пропонує Л. Матвєєва, яка розмежовує три наукові погляди до сприйняття 

сутності парламентського контролю, а саме [100, с. 54]: 1) як вид державного 

контролю; 2) як громадський контроль; 3) як комплексний державно-

громадський контроль.  

На нашу думку, така наукова позиція є цілком обґрунтованою, оскільки 

конституційний статус парламенту дає підстави розглядати його одночасно як 

державний орган законодавчої влади та представницький орган, через який 

народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади, здійснює свою владу. 

Зокрема, такий висновок міститься у Рішенні КСУ від 17.10.2002 року № 17-рп, 
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у якому зазначається, що ВРУ за своєю природою є представницьким органом 

державної влади і здійснює законодавчу владу. 

Тобто в сучасній науковій думці вже мають місце погляди на 

парламентський контроль як комплексний державно-громадський контроль. 

Зокрема, у дослідженні Ю. Барабаша парламентський контроль визначено як 

“важливу функцію Верховної Ради України, яка здійснюється парламентом як 

безпосередньо, так і його органами, посадовими особами, народними 

депутатами України та спеціалізованими допоміжними інститутами – 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Рахунковою палатою, 

− направлена на перевірку діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, підприємств установ та організацій, 

розташованих на території України, незалежно від їх під порядкування та форм 

власності, з точки зору відповідності цієї діяльності вимогам законності, 

ефективності і доцільності” [21, с. 48]. Аналогічну позицію знаходимо і в праці  

О. Самойлюк, яка парламентський контроль також розглядає через призму 

контролю за діяльністю виконавчої влади, і вважає парламентський контроль 

вищою формою контрольної діяльності в державі, що поєднує державний і 

громадський контроль [167, с. 306]. 

Таким чином, у науковій літературі має місце багатовекторність підходів 

до розуміння сутності поняття парламентського контролю. З огляду на це, 

вважаємо, що парламентський контроль − це система заходів з перевірки 

Верховною Радою України відповідності функціонування органів публічної 

влади та їх посадових осіб, а також підприємств, установ та організацій 

публічного сектору вимогам законності, ефективності й доцільності, що 

сформована  на засадах народного представництва та державного контролю. 

Таке визначення парламентського контролю видається більш повним, оскільки 

значно розширює об’єкт парламентського контролю, не обмежуючи його лише 

системою органів публічної влади. 

Подібна позиція викладена в положеннях проекту Закону України “Про 

основні засади парламентського контролю в Україні” [147]. При цьому сутність 
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контролю ґрунтується й пов’язана з реалізацією такого принципу правової 

держави, як принцип законності. Він означає не тільки визнання за 

Конституцією та іншими законодавчими актами вищої юридичної сили, їх 

здатності встановлювати вихідні, первинні норми правового регулювання в 

суспільстві, які, своєю чергою, стають соціальними стандартами, але й 

безумовне підпорядкування всіх членів суспільства та держави загалом чинним 

законам і еталонам. Тобто парламент має право і навіть більше − повинен 

володіти контрольними повноваженнями, причому контрольними 

повноваженнями не тільки за виконанням тих законів, які ним приймаються, 

але й загалом за системою виконавчої влади в державі. 

Отже, з огляду на викладене, повністю погоджуємось із думкою                         

С. Сороки [176], що значення парламентського контролю для функціонування 

системи державного управління величезне, і виявляється у такому:  

1) парламентський контроль дозволяє вивчити ступінь та глибину 

виконання ухвалених законів;  

2) парламентський контроль сприяє виявленню об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, що впливають на застосування законів на практиці;  

3) парламентський контроль дозволяє визначити заходи, спрямовані на 

усунення виявлених недоліків у правозастосуванні;  

4) парламентський контроль забезпечує здійснення контрольно-

аналітичної роботи, яка є підставою для внесення змін і доповнень у відповідні 

закони;  

5) інститут парламентського контролю сприяє підвищенню 

відповідальності державних органів і посадових осіб за дотримання вимог 

законодавчих актів. 

При цьому особливістю контрольної діяльності парламенту є те, що її 

часто досить складно чітко виокремити від інших функцій, які виконує 

парламент. Контроль є елементом парламентських процедур у сфері виконання 

законодавчої та установчої функцій парламенту. Як влучно зауважив                            
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П. Сарнецький, у багатьох випадках практика доводить відносність різниці між 

законодавчою та контрольною функціями парламенту [6, с. 10]. 

Водночас способи і форми здійснення парламентського контролю 

значною мірою залежать від форми держави: форми правління, форми 

державного устрою і політичного режиму. Зокрема, залежно від політичного 

режиму розрізняють реальний і, так званий, “сплячий” види парламентського 

контролю. При цьому в країнах з недемократичним режимом інститут 

парламентського контролю може бути передбачений законодавством, але він не 

буде реалізований або буде вкрай неефективним, оскільки в авторитарних або 

тоталітарних режимах це − така інституційна форма, яка не відповідає своїй 

функціональній природі. Крім того, в різних державах процедури здійснення 

контролю будуть відрізнятися, що пояснюється впливом різних чинників − 

історичних, політичних, економічних, культурологічних та ін. 

Зауважимо, що в теорії парламентського контролю до цього часу не існує 

чітко розробленої схеми їх класифікації, оскільки існують розбіжності у поділі 

контролю на окремі види та форми за  певними ознаками та ступенями їх 

деталізації. Узагальнена автором класифікація видів парламентського контролю 

подана у Додатку В. Хоча розглянуті та запропоновані в Додатку В 

класифікаційні  ознаки  не  вичерпують  всього  різноманіття видів і форм 

парламентського контролю, які розкриваються в різних наукових джерелах. 

У контексті тематики даного дослідження доцільно навести  визначення 

французького вченого і практика фінансового контролю А. Баріларі [208], який 

наголошує на тому, що на сьогодні ключовим елементом сучасної демократії 

виступає саме контроль за публічними фінансами. При цьому німецький 

дослідник К. Фогель констатує, що  “фінанси – це реальність Конституції, сила 

держави, її нерви” [47, с. 112]. Відповідно організація надійного контролю за 

цільовим виконанням бюджетів і ефективним управлінням державним майном 

– одна з найважливіших умов побудови сильної і благополучної держави та 

захисту інтересів громадян. На нашу думку, таке твердження виводить 
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парламентський контроль у нову площину державного фінансового контролю, 

значно розширюючи його значення й роль для держави та суспільства. 

Нагадаємо, що можливість ВРУ здійснювати фінансовий контроль прямо 

випливає із повноважень парламенту, а також зафіксована у Конституції 

України (п.4, ч.1, ст. 85) [78], де контроль за виконанням державного бюджету 

визначається як складовий елемент контрольної функції парламенту. 

Загалом поширення дефініції “державний фінансовий контроль” науковці 

пов᾿язують з універсальністю контролю в громадянському суспільстві, адже 

ДФК розглядається як “парадигма національного менеджменту” [42], оскільки 

виконує унікальну роль у суспільстві: дозволяє розв’язати проблеми фінансової 

безпеки держави, підвищити стандарти життя й добробуту громадян, знизити 

рівень тінізації економіки й корупції та ін. 

Дотримуючись логіки дослідження нагадаємо, що згідно підходу 

І. Стефанюка, фінансовий контроль – це система активних дій, що 

здійснюються  органами  державної  влади,  місцевого  самоврядування  та 

громадянами України, щодо стеження за функціонуванням будь-якого об’єкта 

управління у частині утворення,  розподілу й використання ним фінансових 

ресурсів із метою оцінки економічної ефективності господарської діяльності, 

виявлення і блокування у ній відхилень, що перешкоджають законному й 

ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню 

виробництва, задоволенню  державних,  колективних  та  приватних  інтересів  і 

потреб, а також удосконалення управління економікою [177]. Хоча, в Європі 

термін “фінансовий контроль” використовується переважено у німецькомовних 

країнах (Finanzkontrolle). Наскільки відомо, тільки національні офіси  аудиту  

Швейцарського Союзу і Ліхтенштейну в німецькому оригіналі мають  офіційну  

назву Finanzkontrolle, – у першому випадку Федеральний фінансовий  контроль  

(Eidgenössische Finanzkontrolle) і просто “фінансовий контроль князівства 

Ліхтенштейн” (Finanzkontrolledes Fürstentums Liechtenstein) у другому [4, с. 5]. 

Поняття “державний фінансовий контроль” вперше у вітчизняній науці 

використав український правознавець і громадський діяч німецького 
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походження О. Ейхельман, який у своєму проекті конституції УНР (1920р.) 

ДФК розглядав як  одну з п’яти незалежних одна від іншої гілок державної 

влади [59]. 

Сучасний державний фінансовий контроль, на думку Ю. Слободяник 

[174], є однією з найбільш важливих функцій державного управління, яка 

полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні 

процесу формування й ефективного використання фінансових ресурсів держави 

для досягнення поставлених нею цілей у сфері розподільчих відносин.  

У свою чергу, ряд вітчизняних науковців [73, 177 та ін.] розглядають 

ДФК як результат практичного використання державою контрольної функції 

фінансів (внутрішньої властивої їм риси – можливості виступати засобом 

контролю за виробництвом, розподілом і використанням сукупного суспільного 

продукту і національного доходу), що є завершальним етапом процесу 

державного управління централізованими та децентралізованими фінансовими 

ресурсами. Тобто, якщо контрольна  функція  розкриває  сутність  фінансів,  то  

ДФК розкриває сутність самого державного управління.  

Загалом сучасний ДФК має надзвичайно складну сутність та 

багатовекторність прояву, що підтверджується наявністю в науковій літературі 

різноманітних підходів до розкриття сутності ДФК, де він розглядається як: 

функція державного управління [34; 126; 175]; вид державного контролю за 

фінансовими ресурсами на макро- і макрорівнях [101; 126]; система [197; 202];  

вид діяльності [22; 40];  та ін.  

Водночас В. Роль констатує, що державний фінансовий контроль 

здійснюється в двох формах – внутрішній і зовнішній [162]. У свою чергу 

Мельничук В., поділяючи точку зору щодо поділу контролю на внутрішній та 

зовнішній, уточнює, що “система дієвого ДФК складається з двох однаково 

важливих частин: внутрішнього (урядового) державного фінансового контролю 

(Мінфін, Держфінінспекція,  Держказначейство тощо) та зовнішнього – 

незалежного державного фінансового контролю і державного аудиту 
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(Рахункова палата)” [71], яка є головним органом парламентського контролю у 

цій сфері.  

Проте, не всі науковці підтримують таку концепцію. Так, наприклад, 

В. Двуреченських і Є. Чегринець [49] пропонують підхід, згідно з яким 

методологічно неприпустимо об’єднувати під єдиним найменуванням 

(державний фінансовий контроль) явища, що відрізняються за своїми об’єктами, 

суб’єктами і результатами. У зв᾿язку з цим пропонують використовувати 

поняття “державний фінансовий контроль” в контексті тлумачення терміну  

“державний внутрішній фінансовий контроль”, а поняття “державний/ 

публічний аудит” у контексті − “державного зовнішнього фінансового  

контролю”.  

Разом із тим міжнародна практика засвідчує, що в сучасних умовах одним 

із принципових питань гармонізації законодавства до вимог ЄС залишається 

наявність  конституційного  принципу  поділу ДФК на зовнішній по 

відношенню до органів виконавчої влади (парламентський контроль) і 

внутрішній (урядовий). При цьому має місце чітко виражена пріоритетність 

незалежного зовнішнього ДФК над внутрішнім. У результаті для ідентифікації 

системи зовнішнього незалежного ДФК використовується термін “публічний 

аудит” (“аудит публічного сектору”), який, за визначенням Н.Обушної [117], 

представляє собою якісно модифікований підхід у системі ДФК, що поступово 

відходить від засад веберівській концепції “раціональної бюрократії” і 

формується на засадах демократичної моделі публічного управління (концепціїі 

“Good Governance”) та Теорії комунікативної дії Ю. Габермаса.  

У свою чергу В. Піхоцький [127, с. 226], також наголошує на тому, що в 

міжнародній практиці поняттям “публічний/зовнішній аудит” замінюють 

поняття державного фінансового контролю, тобто ці поняття є еквівалентними.  

У зв᾿язку з цим, вважаємо, що поняття  ДВФК  та  ДЗФК доцільно 

пов’язувати з системою, в рамках якої цей контроль ідентифікований. Тобто 

ДВФК є тотожним внутрішньосистемному контролю (знаходиться в  системі 

виконавчої  влади), а ДЗФК не входить до неї і виступає зовнішнім по 
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відношенню до контрольованих виконавчим органам інститутом, не  

пов᾿язаним  із  ними  і,  як  наслідок, незалежним. Відповідно саме цей ДЗФК в  

умовах розвинутого громадянського суспільства та системи поділу влади  

здійснюється через представницький орган громадянського суспільства − 

Парламент, тобто через законодавчу гілку влади. При цьому: 

1) контроль представницького органу влади за виконавчою владою 

передбачає не лише фінансовий, але й політичний контроль, тобто за своїми 

завданнями він значно ширше державного аудиту; 

2) у демократичних державах контроль не є винятковою функцією  

представницького  органу,  адже такий  орган одночасно є законодавчим. Тому 

для більш ефективного здійснення парламентського контролю передбачено 

створення законодавчою владою спеціального органу аудиту − Рахункової 

Палати як постійно діючого органу ДЗФК/аудиту.  

Доцільно також відзначити, що Концепцією реалізації державної 

політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 

2020 року [156] визначено такі ключові компоненти фінансового контролю за 

управлінням державними (місцевими) ресурсами та їх використанням як: 

− державний фінансовий контроль, який здійснюють органи 

Держаудитслужби, уповноважені Кабінетом Міністрів України (урядовий 

контроль); 

− державний зовнішній фінансовий контроль (аудит), який здійснює 

Рахункова палата від імені Верховної Ради України (парламентський контроль); 

− державний внутрішній фінансовий контроль, зокрема внутрішній 

контроль та внутрішній аудит, який забезпечується відповідно розпорядниками 

бюджетних коштів та підрозділом внутрішнього аудиту в бюджетній установі. 

Отже, надалі поняття “парламентський фінансовий контроль”, 

“державний зовнішній фінансовий контроль / аудит”, “парламентський 

контроль у сфері публічних фінансів” будемо вживати як синоніми. 

Парламентский фінансовий контроль (ПФК) виступає необхідною 

умовою сталого конституційного ладу в країні. Згідно з Конституцією України 
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[78]  суб’єктами парламентського контролю (у т.ч. й фінансового) є: ВРУ в 

цілому (ст. 87), народний депутат або група народних депутатів, комітет 

Верховної Ради України (п. 34 ст. 85; ст. 86) (наприклад, комітет з питань 

бюджету), тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії (ст. 89), Рахункова 

палата (ст. 98), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (ст. 

101). Як правило, вищезгадані суб’єкти парламентського контролю беруть 

участь у процесі розгляду і затвердження державного бюджету, контролю за 

його виконанням та відповідного звіту та ін.  

Згідно ст. 161 Регламенту затверджено два види контролю Верховної 

Ради України за виконанням Державного бюджету України [153]:  

1) безпосередньо: передбачає застосування всіх передбачених 

Конституцією й законами України форм контролю. Так, у 2006 році були 

проведені парламентські слухання з питань бюджетної політики;  

2) через Рахункову палату: від імені Верховної Ради України здійснює 

контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 

використанням через провадження заходів ДЗФК (аудиту) [152, ст. 4]. 

Широкі повноваження з безпосереднього фінансового контролю, які 

визначені Регламентом й Законом України “Про комітети Верховної Ради 

України”, Бюджетним кодексом України та іншими законодавчими актами, має 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. Предметом відання цього 

комітету є: державна бюджетна політика й міжбюджетні відносини; державний 

бюджет України (включно з питаннями доходів, видатків бюджету, контролю 

за виконанням бюджету); бюджетний процес; діяльність державних фінансових 

органів та інші [148]. 

Отже, парламентський фінансовий контроль в Україні є важливим 

елементом загальної системи ДФК. При цьому в роботі ми його розглядаємо як 

різновид ДФК, що забезпечує реалізацію державного зовнішнього фінансового 

контролю/аудиту у сфері публічних фінансів за допомогою спеціально 

створеного парламентом країни (представницькою владою) незалежного 

контролюючого органу (Рахункова палата), який функціонує на засадах 
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публічності. 

Таким чином можемо стверджувати, що в Україні, яка є парламентсько-

президентською республікою, відбувається поступове накопичення передумов 

для здійснення модернізації вітчизняної системи ПФК, що передбачає успішну 

реалізацію форм прямої демократії на шляху до побудови громадянського 

суспільства та перетворення парадигмальних ДФК у напрямку впровадження 

прогресивної парадигми ПФК − публічного аудиту (“контроль заради 

результативності та ефективності”). Разом із цим набуває досить широкого 

поширення та вжитку поняття “публічні фінанси” як об᾿єкт модернізованого 

ПФК, що представляють собою сферу зіткнення різних і суперечливих 

інтересів: державних, групових, індивідуальних. При цьому від можливості 

знаходження “результуючого” вектора таких інтересів залежатиме в кінцевому 

підсумку соціально-економічна і політична стабільність у державі, можливість 

нормального функціонування всіх без винятку суспільних і державних 

інститутів, про що й піде мова в наступному параграфі роботи. 

 

1.2. Публічні фінанси як об᾿єкт парламентського контролю 

 

Взаємодія суспільства і держави у сфері публічних фінансів, яка 

опосередковується дієвим парламентським контролем, визначається цілим 

рядом особливостей, зумовлених специфікою самих публічних фінансів та їх 

особливим значенням для функціонування держави й забезпечення публічного 

інтересу в умовах модернізації державного управління. 

У даному контексті нагадаємо, що “фінанси” (від середньовічного лат. 

finantia, finatio – грошовий платіж, грошова сума, готівка, дохід) є однією з 

найдавніших та найстабільніших у державному управлінні категорій, яка 

почала активно використовуватись ще у ХІІІ-ХV ст. в Італії. Надалі цей термін 

набув досить широкого використання у всьому світі як поняття, пов᾿язане із 

“системою грошових відносин, утворенням грошових ресурсів, які 

мобілізуються державою для виконання своїх політичних і економічних 
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функцій” [198, с. 418]. Загалом німецький вчений  Фр. Нейманн вказує  на  

чотири  “нашарування”  змісту  фінансів, що відбулися до поч. ХХ ст. [214, с. 

472-506]:  

1) на момент виникнення термін “фінанси” вживається переважно для 

позначення грошових платежів, частково й інших майнових задоволень, а  

також  самого предмета  платежу  або задоволення; 

2) у ХІІ-ХІV ст. термін “фінанси” у Німеччині набуває значення чогось 

лихого: хитрощів, обману, підлості, експлуатації, лихварства. Існує 

припущення, що таке значення фінансів із елементами лукавства, можна 

пояснити  близькістю  звуків  зі словами “fein”  (хитрий) і “erfinderisch” (від 

finden – винахідливий) або тому, що самі finationes в той час пов᾿язувалися з  

різного роду утисками [206,  с. 44]; 

3) з ХІІ ст. і по сьогодні під “фінансами” розуміють державні доходи і 

видатки, державне господарство; 

4) з кін. ХІХ-поч. ХХ ст. “фінанси” − доходи і видатки; господарство не  

тільки держави, а й усіх інших “публічних” (“політичних”, “примусових”) 

союзів (місцевих, внутрішньогосподарських і міждержавних). 

На сьогодні “фінанси”, з одного боку, виступають абстрактно-

теоретичною категорією, яка характеризує окремі сторони суспільного буття (у 

першу чергу, суспільно-виробничі та грошові відносини), а з іншого, у 

взаємодії суб’єктів державного управління фінанси перетворюються у 

найвпливовіший фактор суспільного розвитку. Все це відповідним чином 

впливає на семантику вживання поняття “публічні фінанси”, яке сформувалося 

як самодостатня субстанція з різних форм прояву конкретних фінансових 

відносин.  

Прийнято вважати, що публічні  фінанси як наукова категорія  з’являється 

в обігу в ХVІІІ-ХІХ ст., внаслідок еволюції змісту фінансів від грошового 

платежу до коштів, що перебувають у розпорядженні держави та інших 

публічних союзів. При цьому витоки теорії публічних фінансів пов’язані з 
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розробкою на рубежі XIX – XX століть теорії державних фінансів в працях 

У. Мацолли,  К. Вікселя, А. Ліндаля та інших дослідників. 

Пізніше розвиток теорії публічних фінансів знаходить своє відображення 

у поглибленні дослідження податків і перерозподілу доходів. Так, на думку 

Н. Константюк, становлення основ теорії публічних фінансів припадає на 

період повоєнного розвитку ринкової економіки [35 с. 113].  

Розвиток країн Європи та Америки після закінчення Другої світової війни 

надав серйозний поштовх до розробки сучасного тлумачення публічного 

сектору, нового підходу до формування і використання публічних фінансових 

ресурсів, форм і результатів діяльності держави та її партнерів щодо 

забезпечення суспільними товарами та послугами, оцінки результативності й 

ефективності діяльності держави в ринковій економіці. 

Отже, можна стверджувати, що в демократичних країнах світу в ХХ ст. 

відбулася повноцінна трансформація державних фінансів у загальносуспільне 

надбання, що засвідчує тісний взаємозв᾿язок еволюції теорії публічних фінансів 

із самим існуванням держави як суспільного інституту, що постійно змінюється. 

У результаті таких суспільних процесів термін “публічні фінанси” (public 

finance) стає загальновживаним, оскільки він більш точно відображає сучасну 

модель фінансів, якою управляють суб’єкти публічної влади. Так поступово 

складається належне розуміння ролі публічних фінансів у забезпеченні 

суспільного благополуччя та суспільного розвитку, а також ролі держави у 

формуванні публічних фінансових відносин та їхньої стратегічної 

спрямованості.  

Відразу зауважимо, що складність трактування поняття “публічні 

фінанси” полягає у відсутності загальноприйнятого усвідомлення публічності 

серед економістів, соціологів і державних управлінців (невизначеність щодо 

державних, суспільних і публічних інтересів) та юристів (невизначеність 

категорії публічного порядку), що унеможливлює ефективне державне 

управління і здійснення контролю у сфері публічних фінансів. У зв᾿язку з цим 

доречно звернутися до етимології слова “публічний” (від лат. “publicus” – 
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суспільний, народний, державий), що вживалося ще за часів Стародавнього  

Риму.  

У латинсько-українському словнику поняття “publicus” перекладається як 

“людовий, народний, громадський, державний” [92]. У свою чергу, 

лексикограф В. Даль визначає зміст терміна “публічний” на основі терміна 

“публіка” (від лат. publica – суспільство, народ, люди) і пояснює його як 

всенародний, оголошений, явний, відомий; організований для публіки, 

суспільства, народний, загальнонародний, всенародний, вселюдний; всіма 

спільний, такий, що всім належить [48, c. 535].  

Схожі підходи до визначення сутності поняття “публічний” знаходимо 

також в “Юридичному словнику Блека”, де поняття “публічний” трактується як 

“такий, що належить  державі,  нації,  комуні  (територіальному об’єднанню 

громадян); такий, що належить, використовується або впливає на життя та  

діяльність усього людства взагалі, певної нації, певної держави, комуни або 

великого об’єднання людей (але не класу); дозволений до спільного 

використання; такий, що  не належить до жодної певної окремої особи або 

певного конкретного класу (осіб)” [209]. Тобто, коли говорять про публічні 

фінанси, то, відповідно, мають на увазі фінанси, які належать народові 

(суспільству), тобто задовольняють потреби суспільства. 

Сучасна зарубіжна фінансова наука в структурі публічних фінансів 

визначає різні складові в залежності від того, про економіку якої країни йде 

мова. Так, наприклад, у США виокремлюють: федеральні урядові фінанси (англ. 

federal government finance); регіональні (на рівні штатів) (англ. state government 

finance);  локальні урядові фінанси (local government finance) [214]. У країнах 

ЄС публічні фінанси розглядаються як багаторівневе уворення, яке функціонує 

на загальнонаціональному (на рівні центральних органів влади − центральні 

фінанси (англ. central finance)) та  субнаціональному рівнях (на рівні органів 

місцевого самоврядування − фінанси місцевої влади (англ. local finance)).  

Тобто в розвинутих країнах світу важливою складовою сучасного 

корпоратизму виступає так званий  муніципальний корпоратизм, суб᾿єктами 
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якого є автономні об᾿єднання громадян (територіальні колективи, общини, 

комуни тощо) за місцем їх проживання з віковими традиціями здійснення 

місцевого самоврядування, здатні забезпечити власне життєзабезпечення та 

відстоювати інтереси перед державою та світовим співтовариством. Ті з них, що 

пройшли свій історичний шлях від простого об᾿єднання громадян за місцем 

проживання до інституціалізації їх як корпоративного об᾿єднання, в 

адміністративній науці та практиці місцевого управління називаються 

“муніципалітаріями” або “муніципальними корпораціями”, які, за визначенням 

Т. Голікова [44], надають право їхнім жителям самим управляти своїми 

справами. 

Загальноприйнятий підхід до визначення структури публічних фінансів 

пов᾿язаний, насамперед, із структурою публічного сектора (англ. public sector), 

в рамках якого публічні фінанси виступають інструментом задоволення 

суспільних потреб населення країни. Відповідно за кордоном поняття 

“публічний сектор” та “суспільний сектор” часто ототожнюються та 

визначаються в контексті сукупності урядових установ, підприємств та інших 

структур, які фінансуються та контролюються державою й забезпечують 

виконання державних програм, постачання публічних товарів та послуг [231, р. 

3]. У свою чергу Дж. Лейн вважає, що до складу складу публічного сектору 

доцільно включати всю сферу урядової активності; сферу державних рішень та 

їх наслідків; сферу державного споживання, інвестицій та трансфертів; сферу 

державного виробництва тощо [219, р. 15-16].  

Згідно з методологією, прийнятою у МВФ, публічний сектор (public 

sector) включає (рис. 1.1): 

− державний сектор (сектор державного управління (general government 

sector)): центральний уряд; регіональні органи управління; органи місцевого 

самоврядування; фонди соціального забезпечення. При цьому, в міжнародній 

практиці як аналог поняття “державний сектор” іноді використовується 

“governmental entities” (з англ. “урядові/адміністративні установи − установи, 
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які реалізують функції публічної влади, фінансуються за рахунок коштів 

платників податків [164]); 

− сектор публічних корпорацій (організації) (public corporations sector): 

фінансові публічні корпорації (організації) (financial public corporations) − 

грошово-кредитні публічні корпорації, включаючи центральний банк, та інші 

організації, що не є грошово-кредитними; нефінансові публічні корпорації 

(організації) (nonfinancial public corporations). 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Структура публічного сектору згідно методології МВФ 

[узагальнено автором на основі [164]] 

 

При цьому, в зарубіжних наукових джерелах, як правило, публічні 

фінанси – це виключно фінанси, пов’язані з державним управлінням, 

відповідно, вони ніяк не ототожнюються з приватними фінансами.   

Наприклад, офіційні публікації Європейської комісії підтверджують, що в 

практичній площині публічні фінанси пов’язують із державними доходами (у 

складі яких важлива роль відводиться системі оподаткування), державними 

витратами (звертається увага на пріоритетність державних інвестицій), а також 

із державним дефіцитом і боргом [228]. 
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Органи місцевого управління 

Нефінансові публічні корпорації 
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Регіональні органи управління 

Фінансові публічні корпорації 

(організації)  

Фонди соціального забезпечення 
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У KLM CONSULT LTD наголошують, що публічні фінанси – це термін, 

який традиційно застосовується до блоку питань політики, пов’язаної з 

використанням податкових і витратних заходів [220].  

Аналогічний підхід знаходимо й у щорічному статистичному виданні, яке 

публікує Бюро статистики Японії, де публічні фінанси відносять до 

господарської діяльності національного уряду і місцевих державних органів, які 

підвищують фінансові ресурси за рахунок податків, державного боргу і т.д., 

керують ними і покривають необхідні витрати з метою задоволення суспільних 

потреб [230]. 

Згідно американського бізнес-словника он-лайн публічні фінанси – це 

зібрані податки з тих, хто отримує вигоду від надання суспільних благ з боку 

держави, а також використання цих коштів для виробництва й розподілу 

суспільних благ [210]. 

У свою чергу, П. Джейн, досліджуючи природу публічних фінансів, 

зауважує, що публічні фінанси: 1) на відміну від приватних, покликані сприяти 

добробуту суспільства загалом, а не окремих індивідуумів; 2) пов’язані з 

діяльністю органів влади, метою якої є: розміщення обмежених ресурсів, 

розподіл суспільних доходів і багатства, забезпечення економічного зростання 

та стабільності (повна зайнятість, порівняно стабільні ціні) [218, с. 2-12]. 

У даному контексті заслуговують особливої уваги розробки сучасного 

західного класика теорії фінансового права П. Годме, який у своїй праці 

“Finances publiques, politique financière, budget et trésor” (офіційний переклад 

“Фінансове право”, а дослівний − “Публічні фінанси, фінансова політика, 

бюджет і  казначейство”), запропонував основні відмінності, що  відрізняють 

публічні фінанси від приватних, узагальнити у такому вигляді [45]: 

а) публічний суб᾿єкт може в примусовому порядку забезпечувати свої 

доходи за допомогою системи оподаткування. Саме таким чином 

забезпечується можливість витрачання публічних коштів. Разом із тим відсутнє 

примусове виконання у відношенні самого публічного суб᾿єкта. Що ж до 

приватних осіб, то ситуація тут протилежна: вони не можуть у примусовому 
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порядку забезпечувати свої доходи і, отже, можуть виявитися не в змозі 

виконувати свої зобов᾿язання; 

б) публічні фінанси пов᾿язані з грошовою системою, яка певним чином 

управляється державою, тоді як ця грошова система не залежить від приватних 

власників, які розпоряджаються своїми фінансами; 

в) приватні фінанси зорієнтовані на отримання прибутку. Публічні 

фінанси, навпаки, – це кошти на здійснення, задоволення так званого 

публічного інтересу; 

г) нарешті, розміри публічних фінансів є набагато більшими, ніж розміри 

приватних фінансів, якими розпоряджаються окремі особи. 

Водночас, в короткому огляді “The new public finance” [89], де подано 

еволюцію публічних фінансів від “традиційних” до “нових” з урахуванням 

нових реалій розвитку та використання різних форм державно-приватного 

партнерства (ДПП) (рис. 1.2), представлено новий підхід щодо змісту 

публічних фінансів загалом, більш адекватний сучасним реаліям розвитку 

світової економіки та фінансових відносин на всіх її рівнях. 

 
Рис. 1.2. Еволюція публічних фінансів від “традиційних” до “нових” з 

урахуванням нових реалій розвитку та використання різних форм  ДПП [225, с. 64] 
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Зміст нового підходу полягає в тому, що сучасні реалії відкривають нове 

бачення на публічні фінанси, пов᾿язане зі стиранням кордонів між 

національною економікою та зовнішнім світом. Все це призводить як до 

поглиблення взаємодії приватного бізнесу та публічного сектору країни, так і 

до зростання конкуренції між ними, що виходить за межі національних 

кордонів у відповідності до глобальних викликів сучасності. 

Отже, з викладеного вище вбачається, що сучасні зміни в публічних 

фінансах будь-якої країни відбуваються з урахуванням розмивання кордонів в 

рамках фінансових відносин різних рівнів: національних (national), приватних 

(private), публічних (public) та міжнародних (international) [225]. 

Вищерозглянутий підхід слід враховувати при дослідженні сутності та 

складу публічних фінансів в Україні. Пояснюється це тим, що ідентифікація 

складу публічних фінансів має розглядатися як основа для цілеспрямованого 

публічного управління, яке за визначенням С. Чернова “забезпечує 

організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність 

людей з метою її впорядкування, збереження чи перетворення, опираючись на 

владну силу, яку обмежує дієвий суспільний контроль” [201, с. 7]. Відповідно, 

використання публічних фінансів як ефективного інструменту стратегічного 

управління та об᾿єкту парламентського контролю потребує чіткого розуміння (в 

першу чергу, правового) сутності самого поняття “публічних фінансів” та їх 

ролі.  

Термін “публічні фінанси” в юридичній літературі, на яку спирається 

сучасне фінансове право України, починає використовуватись ще з кін. ХІХ – 

поч. ХХ  ст. в дореволюційних роботах таких класиків фінансового права як 

С. Іловайський, К. Воблий, І. Патлаєвський та ін. На особливу увагу заслуговує 

праця Г. Тіктіна “Нариси з загальної теорії публічних фінансів” [185], яка за 

рівнем фундаментальності  дослідження не має аналогів навіть у сучасній 

фінансовій думці. 

Важливо наголосити, що на той час в економічній та юридичній 

літературі терміни “фінанси”, “публічні фінанси”, “суспільні фінанси” й 
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“державні фінанси” вживалися як їх синоніми, а саме поняття “публічне”, 

“приватне” й “державне” також чітко не розмежовувалися. Категорія 

“публічних фінансів” пов᾿язувалась із формуванням публічних доходів, 

здійсненням публічних видатків з метою задоволення публічних потреб 

населення держави загалом чи окремих її частин. Так, наприклад, 

проф. Київського комерційного інституту М. Мітіліно зазначав, що фінансова 

наука “вивчає господарство публічних (політичних) об’єднань” [103, с. 9], до 

яких науковець відносив власне державу, а також департаменти, земства, міста, 

комуни, общини та інші публічні союзи. При цьому задоволення загальних 

публічних потреб належало до обов’язків держави, потреб окремої громади – 

місцевих союзів. У свою чергу, проф. К. Воблий також акцентував увагу на 

тому, що вихідним елементом у конструкції публічних фінансів є саме публічні 

потреби населення (забезпечення правопорядку, охорона зовнішніх кордонів 

держави, духовних та фізичний розвиток населення, сприяння розвитку 

промисловості та сільського господарства). Такі потреби постійно змінюються 

відповідно до соціально-економічного розвитку суспільства  та їх задоволення 

передбачає формування фонду грошових коштів, за допомогою яких будуть ці 

потреби фінансуватися – доходи держави та інших публічних союзів [41, с. 227].  

Проте, після утвердження радянської влади у 1917 році та проведення в 

країні націоналізації власності все “публічне” фактично стало ототожнюватися 

з “державним”, унаслідок чого термін “державне” повністю замінив термін 

“публічне”. У результаті, задля відповідності термінології, що 

використовувалася в радянський період історії нашої держави в науковій 

літературі, термін “публічні фінанси” (public finance) був вилучений із 

наукового обігу, оскільки його почали перекладати як “державні фінанси”.  

Досліджуючи теоретичні основи фінансів за радянської епохи, 

С. Ніщимна, зауважує, що вони “зводилися до трактування цієї категорії як 

сукупності економічних, виробничих або грошових відносин, що виникають 

при розподілі та перерозподілі національного доходу (сукупного суспільного 
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продукту) та мають за мету формування й використання централізованих та 

децентралізованих фондів грошових коштів” [114, с. 22]. 

Водночас С. Запольський досить доречно звертає увагу на те, що 

“фінанси як поняття у нашому розумінні принципово розходиться із 

загальноприйнятим західним поняттям. При цьому під фінансами розуміють в 

одних випадках  – відносини, у других  – грошові фонди, у третіх   – сукупність 

фінансових інститутів…” [68, с. 6]. 

З огляду на це, деякі науковці [68; 77; 114; 169], вбачаючи в основному 

подвійний зміст фінансів (як економічні відносини та як грошові фонди 

держави), висувають позицію про визначення цього поняття як предмета 

фінансово-правового регулювання і як об’єкта фінансових правовідносин у 

рамках застосування плюралістичної теорії. На нашу думку, в  такому підході є   

певний сенс, адже завдяки ньому відбувається розмежування таких понять, як 

предмет правового регулювання (економічні відносини) і об’єкт правовідносин 

(грошові фонди держави, державно-територіальних і муніципальних утворень, 

підприємств, установ, організацій та інших господарюючих суб’єктів, які 

використовуються для матеріального забезпечення потреб суспільства і  

розвитку виробництва [169, с. 4, 5]).  

На думку С. Лондара, фінанси, як вид суспільної діяльності, пов᾿язаний із 

управлінням потоками коштів, найповніше характеризується поняттям 

“фінансова система” [32, с.73]. При цьому В. Опарін [122, с. 17] констатує, що 

національні фінансові системи відображають структуру фінансів окремих країн 

і складаються із: фінансів суб’єктів господарювання; страхування; державних 

фінансів; міжнародних фінансових відносин; внутрішнього фінансового ринку. 

Виділення у фінансовій системі державних фінансів вимагає вирішення 

складної теоретичної проблеми, пов᾿язаної із включенням до їх складу не лише 

державного бюджетів. Так, згідно розпорядження КМУ “Про стратегію розвитку 

системи управління державними фінансами” до складу системи управління 

державними фінансами входить “…державний бюджет, місцеві бюджети, 

позабюджетні фонди, фінанси державного корпоративного сектору” [155]. 
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На думку А. Хомутенко, схожі з державними фінансами ознаки мають 

економічні відносини, котрі  називають  публічними фінансами [200]. У зв᾿язку 

з цим проф. М. Карлін пропонує замість категорії “державні фінанси” 

використовувати термін “суспільні фінанси” (або – “публічні фінанси”, як це 

робиться у підручниках з фінансів у багатьох країнах світу) [75]. 

Водночас, незважаючи на те, що ВРУ у 2016 році підтримала 

конституційно-правову доктрину публічних фінансів моделі соціально-

інструментальної демократичної сучасної конструкції, яка вже реалізована в 

повному обсязі багатьма державами світу, у нашій країні й на сьогодні існує так 

званий “вакуум” у питаннях державного управління публічними фінансами. 

Зокрема, у п. 1 ст. 95 Конституції України [78] наголошується, що бюджетна 

система України будується на засадах справедливого і неупередженого 

розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними 

громадами. А Бюджетним кодексом України (БКУ) широко використовуються 

терміни “бюджетна система”, “державний бюджет”, “місцеві бюджети” [76]. 

Проте, жодного слова в Конституції України, БКУ, ЦКУ не сказано про 

систему публічних фінансів, про принципи їх функціонування та концепцію 

управління ними.  

У даному контексті також зауважимо, що розроблена на сьогодні 

класифікація інституційних секторів економіки (КІСЕ) [78] в Україні за 

виділеним складом та структурою публічного сектору практично відповідає 

методологічним засадам МВФ (див. рис. 1.1). Проте, тут проявляється інша 

проблема – проблема неточного перекладу з англійської мови базових понять, у 

результаті чого публічний сектор (public sector) у нас перетворюється на 

державний, а публічні корпорації – аналогічно, на державні. 

Так, згідно КІСЕ [78] сектор загального державного управління (СЗДУ) в 

Україні включає в себе: центральні, регіональні та місцеві органи державного 

управління, а також фонди соціального страхування/забезпечення, які можуть 

функціонувати або в складі вищезгаданих підсекторів СЗДУ, або можуть бути 

об᾿єднані в окремий підсектор. 
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При цьому до державних фінансових корпорацій включають НБУ, банки 

з державною часткою (понад 75%) (за новими критеріями 2016 року [20]) та 

інші організації (державні корпорації, що приймають депозити, державні фонди 

грошового ринку, державні інвестиційні фонди негрошового ринку, інші 

державні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних 

фондів, державні допоміжні фінансові корпорації, державні кептивні фінансові 

корпорації, державні страхові корпорації, державні пенсійні фонди). 

 У свою чергу, державні нефінансові корпорації, на думку                             

О. Іваницької [70], представлені державними корпораціями в різних галузях 

економіки, основним видом діяльності яких є виробництво ринкових товарів чи 

надання нефінансових послуг, зокрема й підприємства з державними 

корпоративними правами, які загалом забезпечують у публічному секторі понад 

90 % обсягу реалізованої продукції. 

Прийнято вважати, що теоретичні засади державних (публічних) фінансів 

в Україні були запропоновані проф. І. Розпутенком ще у 2008 році в його 

навчальному посібнику “Публічні фінанси” [161]. Хоча, чіткого визначення 

поняття “публічні фінанси” у цій праці немає. Науковець ототожнює публічні 

фінанси із державними в широкому сенсі, включаючи до останніх місцеві 

фінанси, що було притаманним для українських реалій протягом багатьох 

років. 

У сучасній складовій публічного права – фінансовому праві – під 

публічними фінансами, за визначенням Л. Фокши, прийнято розуміти 

економічні відносини з мобілізації, розподілу (перерозподілу), витрачання 

фондів коштів держави та органів місцевого самоврядування для забезпечення 

публічних потреб суспільства [199]. Водночас Л. Фокша зауважує, що система 

публічних фінансів в Україні складається з централізованих і децентралізованих 

фондів (утворюються на державних чи комунальних підприємствах, установах 

та організаціях для задоволення публічного інтересу), які зберігають відносну 

самостійність, знаходячись у тісному взаємозв’язку між собою [199, с. 164]. 

Проте, викладене в цій роботі бачення системи публічних фінансів, є 
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дискусійним, адже не всі публічні фонди є об’єктом державного управління, 

зокрема це стосується фондів обов’язкового соціального страхування. 

У даному контексті видається цікавим підхід проф. С. Корецької, яка 

відзначає, що “державні фінанси в сукупності з місцевими (муніципальними) та 

іншими публічними фондами утворюють публічні фінанси… Незважаючи на 

відносну самостійність державних й місцевих фінансів у межах держави, 

публічні фінанси являють собою єдину категорію, що підтверджується 

унітарним устроєм держави; єдністю грошової системи, економічної, 

фінансової та митної політики; єдністю державної та місцевої систем 

управління та регулювання фінансово-кредитної системи” [81, с. 26]. Дійсно, на 

сьогодні вже є очевидним, що публічні фінанси повинні розглядатися як єдина 

категорія, яка потребує обов᾿язкового врахування аспекту публічності, 

пов᾿язаного із публічним інтересом загалом. 

Професор М. Карлін також до складу публічних (суспільних) фінансів 

України включає державні й місцеві фінанси, оскільки вони спільно 

використовуються громадянами на місцевому чи державному рівні [74, с. 112].  

Інша позиція до трактування сутності та складу публічних фінансів 

прослідковується у працях А. Нечай, де на засадах правового підходу у складі 

системи публічних фінансів виокремлено: 1) публічні фінанси держави; 2) 

публічні фінанси органів місцевого самоврядування; 3) публічні фінанси 

суспільного (соціального) призначення [110, с. 56].  

При цьому С. Вдовенко та Ю. Шульга матеріальною основою системи  

публічних фінансів  країни вважають вже публічні фонди коштів як  відносно 

відокремлену частина грошових ресурсів, які мають цільове призначення 

(відповідно до мети створення фонду), відносну самостійність функціонування, 

свій порядок формування, розподілу й використання та орган, що ними 

розпоряджається. Зокрема, до таких публічних фондів коштів науковці 

відносять: 1) публічні фонди грошових коштів держави; 2) публічні фонди 

грошових коштів місцевого самоврядування; 3) публічні фонди грошових 

коштів суспільного призначення, визнані державою або органами місцевого 
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самоврядування незалежно від форм власності цих фондів [35, с. 168]. Такий 

підхід відрізняється від поглядів А. Нечай [110], у першу чергу тим, що третя 

група публічних фондів грошових коштів об’єднує фонди всіх форм власності, 

а не лише приватні, виходячи з існуючих в Україні форм власності. 

Досить широкої точки зору щодо визначення сутності публічних фінансів 

дотримується О. Молдаван, який констатує таке: “Оскільки держава є лише 

одним із видів суспільної організації людей, то, відповідно, державні фінанси є 

лише одними із видів публічних фінансів” [104, с. 12]. Тобто публічні фінанси є 

системою економічних відносин між державою, юридичними та фізичними 

особами, а також між окремими державами, міжнародними фінансовими 

інституціями щодо акумуляції та використання грошових коштів [104, с. 12]. 

У свою чергу, не викликає жодних сумнівів правильність узагальненого 

підходу Н. Пришви, яка пропонує розглядати публічні фінанси як сукупність 

суспільних економічних відносин, що спрямовані на формування, розподіл і 

використання публічних фондів коштів, необхідних для безперебійного 

функціонування держави як держави, так і її територіальних утворень, 

задоволення публічного інтересу [138, с. 56]. 

Водночас термін “публічні фінанси” можна зустріти й у Стратегії сталого 

розвитку “Україна – 2020”, в якій задекларовано позицію, що пріоритетом в 

управлінні публічними фінансами має стати підвищення прозорості та 

ефективності їх розподілу та витрачання [182]. При цьому у Плані заходів з   

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії 

сталого розвитку “Україна – 2020” у  2015 році паралельно з поняттям 

“публічні фінанси” використовуються терміни “державні фінанси” та 

“фінансові ресурси” як тотожні поняття. 

Окрім того, у вітчизняному законодавстві зміст та склад публічних 

фінансів простежується частково й через визначення поняття “публічні кошти”, 

яке надається в Законі України “Про відкритість використання публічних 

коштів” [140]. Так, згідно чинного законодавства до публічних коштів 

належать: кошти державного бюджету України та місцевих бюджетів, кредитні 
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ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Нацбанку та ін. 

держбанків, державних цільових коштів, Пенсійного фонду та фондів 

загальнообов’язкового соціального страхування, а також кошти суб’єктів 

господарювання державної та комунальної власності, отримані ними від їхньої 

господарської діяльності [140, ст. 1]. Для забезпечення успішної реалізації 

положень згаданого Закону наразі створено Офіційний портал публічних 

фінансів України.  

У ст. 7 БКУ [31] наголошується, що державний і місцевий бюджети 

(централізовані фонди грошових коштів) повинні складатися  з дотриманням 

принципу публічності та прозорості. Тобто економічні відносини, у результаті 

яких формуються й використовуються централізовані фонди, мають бути 

публічними. І такого підходу дотримується ряд науковців як у галузі 

публічного управління та адміністрування, так і  фінансового права (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Узагальнена матриця наукових підхдів до трактування  

складу “публічних фінансів”* 

ПІБ Склад публічних фінансів 

Державні 

фінанси 

Місцеві 

фінанси 

Фінанси 

органів 

місцевого 

самовряду-

вання 

Фонди загально-

обов’язкового 

державного  

соціального 

страхування 

Фінанси 

суспільного 

(соціального) 

призначення 

С. Бойко [25] + + – – – 

С. Вдовенко [35] + – + – + 

М. Карлін [75] + + – – – 

С. Корецька [81] + + – – – 

А. Нечай [110] + – + – + 

І. Розпутенко [161] + + – – – 

Г. Тіктін [185] + + – – – 

Л. Фокша [199] + – + + – 

*Джерело: узагальнено автором на основі [25; 35; 75; 81; 110; 161; 185; 199] 

 

Отже, проведені дослідження засвідчили, що терміни “публічні фінанси”, 

“державні фінанси”, “публічні кошти” у вітчизняних нормативно-правових 

актах використовуються як тотожні, оскільки їх семантична сутність поки що 

чітко не розмежовується і акцент робиться саме на їх матеріальному змісті. 
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Тобто фактично мова йде про певні грошові кошти, власником яких є держава 

або територіальна громада, акумульовані у певні фонди. На нашу думку, така 

тенденція не може бути охарактеризована як позитивна, оскільки такі категорії 

потребують точності. 

Окрім того, вітчизняні науковці, які намагаються розмежувати поняття 

“публічні фінанси” та “державні фінанси”, залишаються одностайними лише у 

включенні до публічних фінансів державних фінансів. При цьому щодо 

зарахування до публічних фінансів економічних відносин, які функціонують на 

мезорівні, думки не збігаються: одні вчені вважають публічними фінанси 

органів місцевого самоврядування, інші – місцеві фінанси. 

Узагальнюючи вищевикладене, відзначимо, що поняття “публічні 

фінанси” прийнято, як правило, розглядати у двох аспектах − з точки зору 

форми і змісту: в економічному та матеріальному. 

Так, у вітчизняній науковій літературі публічні фінанси найчастіше 

розглядаються як різновид суспільних відносин, що [110]:  

1) виникають з приводу об᾿єктів, які перебувають у державній чи 

комунальній (муніципальній) власності, або у спільній власності членів 

об᾿єднання громадян;  

2) пов᾿язані із задоволенням одного із видів публічного інтересу, а саме − 

державного, територіального або суспільного інтересу, який визнано державою 

або органами місцевого самоврядування. Тобто метою виникнення цих відносин є 

задоволення потреб держави, її територіальних утворень або суспільства;  

3) виникають з приводу пристосування об᾿єкта відповідних суспільних 

відносин до спільного використання всіма членами суспільства або членами 

певного суспільного утворення;  

4) регулюються шляхом встановлення владних приписів держави або 

органів місцевого самоврядування. 

Враховуючи той факт, що фінанси завжди розподіляються за фондами 

коштів, то за матеріальним змістом публічні фінанси також виступають різними 

публічними фондами коштів (публічні фонди коштів держави; публічні фонди 
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коштів місцевого самоврядування;  публічні фонди коштів, за рахунок яких 

задовольняються суспільні інтереси, визнані державою або органами місцевого 

самоврядування, та які не є державною чи комунальною власністю), сукупність 

яких утворюють публічні фінансові ресурси.  При цьому чинне законодавство 

України передбачає формування централізованих (державний бюджет, місцеві 

бюджети, публічні фонди соціального призначення) і децентралізованих 

фондів, які зберігаючи відносну самостійність, знаходяться в тісному 

взаємозв᾿язку між собою.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що публічні фінанси − це 

суспільно-економічні відносини, що виникають у процесі формування, 

розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів коштів, 

обумовлюють задоволення всіх видів публічного фінансового інтересу й 

поширюються на суб᾿єктів господарювання (незалежно від форми власності). 

Особливістю наведеного визначення є те, що воно відповідає світовим 

тенденціям, адже абсолютизує роль та значення процесу колективізації 

людських потреб у виокремленні публічного господарства та публічних 

фінансів. Зокрема, тут акцент робиться на тому, що в сучасному розумінні 

публічні фінанси − це: 

– з одного боку, суспільно-економічні відносини, що виникають на трьох 

базових рівнях таких відносин, та забезпечують при цьому задоволення 

публічного фінансового інтересу (державного, територіального та суспільного) 

(рис. 1.3): 

а) публічні фінанси держави − суспільно-економічні відносини з приводу 

формування, розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів 

коштів держави, що обумовлюють реалізацію, як правило, загальнодержавних 

публічних фінансових інтересів; 

б) публічні фінанси органів місцевого самоврядування − суспільно-

економічні відносини з приводу формування, розподілу (перерозподілу) та 

використання публічних фондів коштів органів місцевого самоврядування всіх 

видів, що обумовлюють, у першу чергу, реалізацію публічних територіальних 
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фінансових інтересів, визнаних органами самоврядування відповідних територій; 

в) публічні фінанси суспільного (соціального) призначення − суспільно-

економічні відносини з приводу формування, розподілу (перерозподілу) та 

використання публічних фондів коштів, за рахунок яких задовольняються 

суспільні (соціальні) фінансові інтереси, визнані державою або органами 

місцевого самоврядування та, які не є державною чи комунальною власністю.  

 

 
 

Рис. 1.3. Складові публічного інтересу [узагальнено автором] 

 

− з другого боку, інструмент формування, розподілу (перерозподілу) та 

використання ВВП і національного доходу (суспільного продукту), а також 

знаряддя контролю за утворенням і використанням публічних фондів грошових 

коштів держави, інших інститутів публічної влади. В умовах євроінтеграційних 

процесів актуальності набуває, у першу чергу, результативність й ефективність 

управління публічними фінансами. У цьому якраз найбільш концентровано 

проявляються сутність і зміст функцій публічних фінансів; 

− з третього боку, об᾿єктивна категорія, яка залежать від суб᾿єктивних дій 

органів публічної влади, охоплюючи всі стадії відтворення сукупного 

суспільного продукту, і, виступаючи при цьому головною ланкою фінансової 

системи країни. 

Різновид публічного 
інтересу, носієм якого 

виступає держава в 
особі відповідних 
органів державної 
влади. Фінансовою 

основою для 
реалізації та 
задоволення 

державних інтересів є 
державний бюджет 

Різновид публічного інтересу, 
носієм якого є органи місцевого 
самоврядування. Згідно ст. 140 
Конституції України місцеве 

самоврядування є правом 
територіальної громади – жителів 
села чи добровільного об’єднання 
у сільську громаду жителів кількох 
сіл, селища та міста – самостійно 

вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і 

законів України 

Спільні інтереси, що 
розглядаються як узагальнення 
особистих та групових інтересів, 

без задоволення і реалізації 
яких, з одного боку, неможливо 
реалізувати приватні інтереси 
осіб, а з іншого – неможливо 

забезпечити цілісність, 
стабільність та нормальний 

розвиток організацій, держав, 
націй, соціальних прошарків та 

суспільств у цілому 

ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС 

Державний інтерес Територіальний інтерес Суспільний  інтерес 
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З урахуванням результатів проведеного дослідження узагальнимо головні 

ланки системи публічних фінансів в Україні та їх склад на рис. 1.4. 

 

 
 

Рис. 1.4. Головні ланки  системи публічних фінансів в Україні та їх склад 

[власна розробка автора] 

 
Отже, в Україні, яка лише перебуває на шляху до розбудови 

громадянського суспільства, поняття публічності в суспільстві доцільно 

усвідомити  по-новому,  не  зводячи  його   до   забезпечення  лише  державних 

Централізовані фонди Децентралізовані фонди 

Публічні 
позабюджетні 

фонди 
спеціального 
(цільового) 

призначення 

Публічні 

бюджетні 

фонди 

Публічні фонди 
обов᾿язкового 

соціального страхування, 
кошти яких не є 
державною або 

комунальною власністю 
 

Державний 
бюджет 

 

Місцеві 

бюджети 

 

Фонди соціального 

призначення 

 

ПУБЛІЧНІ   ФОНДИ  КОШТІВ 
(як матеріальна основа публічних фінансів у процесі їх формування, розподілу 

(перерозподілу)) 

Утворюють на державних, 

комунальних 

підприємствах, 

установах,організаціях 

заради задоволення  

публічного інтересу 

 

Результативність і ефективність 
на різних рівнях суспільно-

економічних відносин 

ПФ в рамках бюджетної системи; ПФ нефінансових корпорацій, інших підприємств і 
бюджетних організацій державної та комунальної форм власності; ПФ в рамках ДПП; ПФ, 

що відображають діяльність фінансових корпорацій державних та місцевих органів влади 

на внутрішніх фінансових ринках; ПФ, що відображають діяльність фінансових 

корпорацій державних та місцевих органів влади на міжнародних ринках 

Публічний фінансовий інтерес 
(державний,      територіальний,     суспільний) 

 

Публічні фінанси 

держави 

 

Публічні фінанси органів 

місцевого самоврядування 

Публічні фінанси суспільного (соціального) 
призначення та використання 
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інтересів і розуміючи під цим спільні інтереси людей як інтереси різного роду 

спільнот, об᾿єднань (у т. ч. й територіальних), колективної самоорганізації та 

саморегулювання, самоврядування. 

Зокрема, на нашу думку, у складі публічних фінансів доцільно 

виокремити складову, що пов᾿язана з фінансами приватного сектору та 

представлена відносинами державних органів влади та органів місцевого 

самоврядування з приватним бізнесом, тобто мова йде про ДПП. Окрім того, 

варто акцентувати увагу на складовій публічних фінансів, що пов᾿язана з 

діяльністю фінансових корпорацій (організацій) державних та місцевих органів 

самоврядування на внутрішніх фінансових та міжнародних ринках. 

На сьогодні в розвинутих демократичних країнах світу публічні фінанси 

виступають важливим об᾿єктом парламентського контролю. Саме тому, 

вважаємо, що в Україні парламентський фінансовий контроль має охоплювати 

всю описану вище (див. рис. 1.4) сферу публічних фінансів, забезпечуючи при 

цьому законодавче врегулювання діяльності всіх складових цієї сфери, з огляду 

на реформи у сфері державного управління, а також особливості реформування 

діяльності Рахункової палати, яка “від імені Верховної Ради України здійснює 

контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 

використанням” [152] шляхом проведення ДЗФК (аудиту). 

При цьому Законом України “Про Рахункову палату” від 02.07.2015 р. [152, 

ст. 4 (п.2)] визначено, що ДЗФК (аудит) забезпечується Рахунковою 

палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, 

експертизи, аналізу та інших контрольних заходів. Тобто згідно чинного 

підходу, поняття “аудит” повністю ототожнюється із поняттям “державний 

зовнішній фінансовий контроль”, що є не зовсім правильним та коректним.  

З огляду на це, нагадаємо, що Стандарти INTOSAI (ISSAI  9100  Глосарій  

термінів) поняття “аudit (аудит)” визначають як аналіз діяльності та дій  органу 

для отримання впевненості, що вони (дії) виконуються відповідно до цілей, 

бюджету, правил і стандартів. Тобто мета такого аналізу – виявлення на 

регулярній основі відхилень, які можуть вимагати коригуючих дій [113, с. 32]. 
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Звідси можна стверджувати, що в міжнародній практиці аудит охоплює ту 

сферу, яка в Україні в практиці ДФК ідентифікується як через поняття 

“контроль” (“державний фінансовий контроль”), так і через поняття “аудит” 

(“державний фінансовий аудит”) одночасно.  

Хоча, в англомовному оригіналі Лімській декларації (Lima Declaration of 

Guidelines on Auditing Precepts) вживання дефініції “контроль” (“control”) є 

досить обмеженим і використовується, в основному, для ідентифікації таких 

понять як “внутрішній  контроль” (“internal control”), “контроль якості” (“quality 

control”), “парламентський контроль” (“parliamentary control”) [232, с. 9]. 

Відповідно основним терміном Лімської декларації наразі залишається поняття 

“audit” (або “auditing” як процес проведення аудиту і, який перекладається 

також як “аудит”), яке використовується в різних контекстах і співвідноситься з 

такими поняттями як “публічний сектор” (“public sector”), “публічний 

фінансовий менеджмент” (public  financial management), “публічні  фінанси”  

(public finance), “публічні  фонди / кошти”  (public funds), “органи публічної 

влади” (public authorities, public administration, public body) або у значенні 

“органи державної  виконавчої влади та їх похідні” (government auditing) [4]. 

Важливо також констатувати, що в міжнародній практиці поняття “аудит у 

публічному секторі/публічний аудит” (“audit in public sector/ public audit”), 

“аудит публічних коштів” (“audit of public funds”), “аудит публічних фінансів” 

(“audit of public finance”) використовуються як синоніми. 

Отже, вважаємо, що вищевизначена проблемна ситуація з використанням 

у вітчизняній практиці ДФК некоректного перекладу з англійської мови 

базових термінів стандартів INTOSAI, а саме понять “аудит” і “контроль”, є 

наслідком більш серйозної проблеми − адаптації українського законодавства у 

системі ДФК до законодавства ЄС і встановлення єдиного підходу до 

тлумачення юридичних і державно-управлінських термінів, що містяться в 

Аcquis communautaire (надалі – acquis). Адже Україна ще з 1998 року стала 

постійним членом Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI), 

тому зобов᾿язана притримуватися вимог декларацій INTOSAI та інших 
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документів, які розроблені даною організацією. Однак, незважаючи на те, що в 

липні 2014 року на Міністерство юстиції України були покладені обов’язки 

здійснювати переклад актів Аcquis communautaire українською мовою та 

оновлення глосарія термінів Аcquis communautaire [4, с. 2], до цього часу це 

завдання за напрямком “Фінансовий контроль” не виконано (за невеликими 

виключеннями у сфері внутрішнього державного державного контролю).  

Резюмуючи викладене відзначимо, що сучасний парламентський 

контроль у сфері публічних фінансів, з одного боку, здатний визначати (або 

сприяти визначенню) конфлікти публічних інтересів у суспільстві, а з іншого – 

може стати спонукаючим фактором прийняття стратегічних рішень щодо 

розв’язання виявлених суперечностей (конфліктів публічних інтересів) у 

рамках публічного сектору. Останнє означає, що парламентський контроль у 

сфері публічних фінансів може стати джерелом вироблення стратегій з 

усунення конфліктів публічних інтересів в економічній, соціальній та ін. 

сферах. У свою чергу стратегія визначає цілі, функції, структуру (відносини 

між суб’єктами публічної сфери) системи державного управління загалом. 

Відповідно ПФК виходить на проблеми модернізації системи державного 

управління (у т.ч. й у сфері ДФК у напрямку впровадження засад публічно-

аудиторської парадигми розвитку) в цілому та на механізми державного 

управління у тому числі. Все це актуалізує питання пошуку, розроблення та 

впровадження ефективних механізмів здійснення парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів, про що й піде мова у наступному параграфі роботи.  

 

1.3. Уніфікація механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів 

 

Поняття “механізми  державного  управління” є базовим  при формуванні 

управлінського впливу, який реалізується системою державного управління.   

Важливо нагадати, що в ХХ ст. відбулася поступова трансформація 

державного управління спочатку в “бюрократичну модель” (модель публічного 
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адміністрування) у рамках класичної теорії менеджменту, а з часом і в “ринкову 

модель” (модель публічного управління (англ. – public management)), 

притаманну неокласичній теорії менеджменту. А вже з другої пол. ХХ ст. 

світова управлінська наука висунула низку концептуальних моделей організації 

діяльності органів влади (“New Public Management” та “Good Governance”), що 

дозволили змістити основні акценти з виконання роботи згідно інструкцій та 

чітких правил − на роботу спрямовану на надання якісних публічних послуг та 

досягнення ефективних результатів [118].  

На сьогодні саме “урядування” (Governance) стає одним із визначальних 

концептів нового публічного менеджменту й тлумачиться як процес, “…у 

рамках якого ... суспільні інститути, бізнес-організації та групи громадян 

формулюють свої інтереси, здійснюють свої права та обов’язки і розв’язують 

протиріччя” [226]. 

У зв᾿язку з цим беззаперечною виглядає теза В. Нікітіна, що головна ідея 

концепції “Good Governance” полягає в такому: пріоритетним завданням 

державного управління має стати не досягнення наперед визначеного 

результату (що є характерним для вітчизняної практики), а створення прозорого 

демократичного механізму прийняття рішень, заснованого на рівній участі 

органів влади і представників організованої громадськості, тобто інститутів 

громадянського суспільства. Передбачається, що такий механізм державного 

управління забезпечить найкращі з погляду суспільства результати, навіть  

якщо заздалегідь  їх  важко було передбачити [112].  

З огляду на це, визначальні риси концепції Good Governance, які 

визначено у концептуальному документі “Програма розвитку ООН (UNDP, 

ПРООН)” (1997 рік) [91], узагальнимо на рис. 1.5. 

Відповідно така модель управління апріорі орієнтована на взаємодію 

державних і суспільних інститутів у процесі вироблення та реалізації прозорих 

управлінських рішень за широкої участі громадян та вибудовується на засадах 

“Теорії комунікативної дії” (поч. 80-х рр. ХХ ст.), у рамках якої німецький 

філософ Ю. Габермас розвиває концепцію під назвою “Деліберативна модель 
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демократії” (демократія раціонального дискурсу, обговорення, аргументації, 

компромісів) [213].  

 

 

Рис. 1.5. Визначальні риси концепції Good Governance згідно “Програма 

розвитку ООН (UNDP, ПРООН)” [узагальнено автором на основі [82] 

 

При цьому фундаментом для формування оновленої моделі публічного 

управління вбачається докорінна зміна формату спілкування держави й 

суспільства за рахунок впровадження та розвитку реальних механізмів 

зворотного зв’язку між ними, вибудованих на демократичних засадах. Як 

правило, такі механізми мають передбачати зростання участі в управлінських і 

політичних процесах громадянського суспільства, а також забезпечувати на 

всіх рівнях управлінської ієрархії дієвий незалежний контроль за діяльністю 

органів публічної влади, який під впливом демократичних процесів поступово 

трансформується в ефективний інститут, що є підзвітним громадськості [118].  

У сучасних країнах світу з розвинутими традиціями демократії та 

лібералізму вищезгадані концепція “Good Governance” та теорія  

комунікативної дії Ю. Габермаса створили належне  методологічне  підґрунтя 

для  модернізації важливої складової системи публічного управління − системи 

парламентського фінансового контролю (ПФК) як взаємопов᾿язаної цілісності 

конституційно визначених інституційних, нормативно-правових та 

функціональних складових ПФК (об᾿єкти, суб᾿єкти, види, форми, способи та 

методи здійснення ПФК та ін.), об᾿єднаних загальними цілями, що спрямовані 

Визначальні риси концепції “Good Governance” 
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на досягнення мети парламентського контролю у сфері публічних фінансів в 

умовах конкретного соціально-економічного та суспільно-політичного 

розвитку. 

 З урахуванням вищевикладених суспільних тенденцій, надалі визначимо 

сутність і зміст конкретних механізмів державного управління, за допомогою 

яких відбувається реалізація парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів як важливого атрибуту правової демократичної держави. 

Як наукову категорію “механізм” виокремлював у своїх роботах ще 

мислитель і філософ Г. Гегель, який називав його формою об’єктивності теорії 

буття [39]. При цьому класична дефініція стверджує, що “механізм” (від 

грец. μηχανή mechané − знаряддя, машина) − внутрішня побудова, система чого-

небудь, сукупність станів і процесів, з яких формується певне фізичне, хімічне 

та інше явище; переважно поняття “механізм” використовують у техніці як 

пристрій, який передає або перетворює рух [135, с. 665]. Аналогічне визначення 

знаходимо й в економічній енциклопедії, де механізм трактується як 

“…система, пристрій, спосіб, що визначає порядок діяльності, а також як – 

система певних елементів, що приводить у дію внутрішній пристрій машини, 

устаткування тощо” [60].  

Звідси є очевидним, що згадані вище трактування сутності поняття 

“механізм” досить складно адаптувати до державно-управлінського контексту 

прийняття рішень у сфері ПФК, адже вони не передбачають можливості 

здійснення впливу на суспільні відносини за допомогою використання 

нормативно-правових, суспільно-політичних та інших засобів. Зважаючи на це, 

вважаємо, що при визначенні  механізмів управління недостатньо мати лише 

матеріальні норми та розвинену систему законодавства, а ще й необхідно 

виокремлювати засоби/способи їх впровадження в життя, що повною мірою 

стосується і сфери державного управління. Саме тому повністю погоджуємось з 

Н. Нижник, яка процес формування та реалізації механізмів державного 

управління розглядає через системні властивості суб’єкта та об’єкта управління, 

які включають в себе: цілі управління, елементи об’єкта, на який здійснюється 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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вплив, дії для досягнення цілей; методи впливу; матеріальні і фінансові ресурси 

управління, соціальний і організаційний потенціал [111, с. 421]. 

У науці державного управління до сьогодні не вироблено єдиного  

узгодженого підходу до визначення поняття “механізми державного 

управління”. В основному, враховуючи діалектичний підхід, під  механізмами 

державного управління розуміють способи  розв᾿язання  суперечностей  явища  

чи певного  процесу  в  державному  управлінні,  послідовну  реалізацію  дій,  

які базуються на основоположних принципах, цільовій  орієнтації,  

функціональній діяльності з використанням відповідних форм і методів 

управління [61, с. 375-376]. 

На сьогодні одним із найбільш цитованих визначень “механізму 

державного управління” є визначення, запропоноване Г. Атаманчуком. У своїй 

праці “Теорія державного управління” [8] науковець механізм формування і 

реалізації державного управління трактує досить широко, розглядаючи 

механізм державного управління  та механізм  виконавчої  влади  як  

однопорядкові  категорії. При цьому, механізм формування та реалізації 

державного управління визначається як “сукупність та логічний взаємозв’язок 

соціальних елементів, процесів і закономірностей, через які суб’єкт державного 

управління “схоплює” потреби,  інтереси  та  цілі  суспільства,  закріплює  їх  у  

своїх управлінських рішеннях і діях та практично втілює їх у життя, 

спираючись на державну владу” [8].  

У свою чергу, проф. В. Бакуменко визначає механізми державного 

управління як практичні заходи, засоби, важелі, стимули за допомогою яких 

органи державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку 

соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей. На думку науковця, 

реальний механізм завжди конкретний, здійснюється з використанням наявних 

ресурсів і має бути відображений за такою схемою: “цілі → рішення → впливи 

→ дії → результати” [19, с. 116-117]. Згідно з характером факторів впливу, на 

процеси державного управління у наукових працях В. Бакуменка 

виокремлюються політичні, економічні, соціальні та правові механізми [19]. 
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Схожий “ланцюговий” підхід до вивчення механізмів державного 

управління (“правові норми – методи – засоби – інструменти”  державного 

впливу на об’єкт управління”) пропонують також Р. Рудніцька, О. Сидорчук, 

О. Стельмах [163], та ін. 

З точки зору системного підходу трактує сутність механізму державного 

управління О. Федорчак: “механізм державного управління − це складна 

система, призначена для практичного здійснення державного управління та 

досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, 

інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, 

нормативним та інформаційним забезпеченням” [196]. 

У свою чергу, В. Авер’янов механізм державного управління  визначає як 

сукупність відповідних державних органів, організованих у  систему  для  

виконання  цілей (завдань) державного управління відповідно до їх правового 

статусу, та масив правових норм, що регламентують  організаційні  засади  та  

процес  реалізації вказаними  органами  свого  функціонального  призначення.  

На думку науковця, через механізм державного управління здійснюється 

реалізація влади (владних відносин) [1]. 

Враховуючи підхід В. Авер’янова, Р. Рудніцька та О. Сидорчук роблять 

логічне припущення, що виникнення відносин влади відбувається у два етапи: 

спочатку певний інтерес певної суспільної групи проходить через певний 

механізм, перетворюється в суспільно-значиму політичну волю (суспільну ціль, 

мету, завдання), а вже потім – через механізм реалізації ця суспільно значима 

воля трансформується у суспільні відносини влади. З огляду на це, будь-яка 

суспільна влада включає як відповідні суспільні відносини формування та 

реалізації соціальної влади, так і механізми виникнення зазначених відносин 

[163, с. 54].  

Енциклопедія державного управління пропонує механізм державного 

управління визначати як практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 

допомогою яких органи державної влади впливають на суспільство, 
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виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення поставлених 

цілей [62].  

Разом із цим у науковій літературі всі механізми державного управління 

відрізняться відповідно до критеріїв їх групування. Наприклад, в 

“Енциклопедичному словнику з державного управління”, механізми 

державного управління поділяються на: правові (прийняття та дія нормативно-

правових актів), організаційні (організаційні елементи управлінської 

діяльності), фінансово-економічні (складові економічної політики  –  

бюджетування, податки), кадрові (кадрове забезпечення), соціальні (соціальний 

розвиток), мотиваційні (формування морально-психологічних основ),   

матеріально-технічні (ресурсні), інформаційні [143, с. 421] та ін. 

Погоджуючись із принциповими позиціями вищезгаданих  визначень,  під  

“механізмом державного управління” пропонуємо розуміти ієрархічну систему 

взаємопов’язних елементів управління (цілі, принципи, функції, об᾿єкти, 

суб᾿єкти, методи, інструменти, важелі управління), спрямовану на реалізацію  

функцій  держави  та  на  забезпечення суспільного добробуту. При цьому будь-

який “механізм є інтегральним елементом” [144], тобто має бути вбудований у 

соціально-економічну систему та взаємодіяти із внутрішнім та зовнішнім 

середовищем. 

З огляду на це, під терміном “механізми парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів” (далі − механізми) пропонуємо розуміти сукупність 

засобів цілеспрямованого впливу (норм, постулатів, стандартів, принципів, 

методів, інструментів та важелів впливу), за допомогою яких створюються 

умови для реалізації функцій парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів. Такий підхід дозволяє уніфікувати три базові механізми 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів, а саме (рис. 1.6): 

соціально-економічний; правовий; організаційний. 
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Рис. 1. 6. Механізми парламентського контролю у сфері  

публічних фінансів та їх складові [власна розробка автора] 
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рис. 1.6 механізмів парламентського контролю у сфері публічних фінансів: 
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політичної, соціально-ментальної та економічної складових. Визначені складові 

соціально-економічного механізму повинні сприяти такому:  
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в) економічна складова, спрямована реалізацію ефективних економічних 

відносин і процесів щодо здійснення парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів. 

2) Правовий механізм − ключовий управлінський механізм, що забезпечує 

належне правове регулювання взаємовідносин, які виникають при організації та 

проведенні ПФК. Він має забезпечувати сприятливі умови для раціонального та 

ефективного управління публічними фінансами та представлений: 

а) нормативно-правова складова: формує зовнішні межі системи ПФК та 

включає зафіксовані й законодавчо закріплені норми організації та здійснення 

ПФК. Зокрема, в Україні встановлено таку ієрархію НПА, яка повною мірою 

переноситься і на сферу ПФК: 1) Конституція України, Конституція АРК; 2) 

кодекси й інші законодавчі акти; 3) нормативні укази і розпорядження 

Президента України; 4) підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої 

влади – постанови і розпорядження КМУ, накази та інструкції Міністерств та 

ін.; 5) акти органів виконавчої влади на місцях; 6) акти місцевих органів 

самоврядування щодо здійснення функцій, які їм делеговані державними 

органами [66, c. 272];  

б) міжнародні стандарти: сукупність стійких принципів і правил, 

відображених у Стандартах ISSAI, інші неформальні інституції (традиції, звичаї 

та ін.). Такий підхід враховує, що національні інтереси України безпосередньо 

пов᾿язані з поступовою інтеграцією до ЄС, тому одним із вагомих інструментів 

для реалізації даного завдання є право ЄС, зокрема стандарти INTOSAI. 

3) Організаційний механізм − сукупність різних за своєю природою 

конкретних організаційних складових у механізмі, що повинні організовувати 

державне управління в інтересах досягнення мети ПФК, а саме: 

а) суб᾿єктна складова: чинить вагомий вплив на організаційно-

функціональну діяльність у сфері ПФК, адже сприяє проектуванню 

функціональної структури управління та регламентації взаємодії її учасників 

(ВРУ, комітети ВРУ, Рахункова палата, КМУ, громадськість та ін.), координації 

та упорядкуванню структурних зв᾿язків між його суб’єктами, вибудуючи 
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відповідну ієрархію. Дана складова тісно пов᾿язана з правовими нормами, що 

визначають спроможність інститутів і регламентують організаційно-

інституційну структуру досліджуваної системи; 

б) кадрова складова: спрямована на безперервне виконання функцій, 

пов’язаних з пошуком, добором та розстановкою кадрів у сфері ПФК,  правове 

регулювання і стимулювання їх трудової діяльності, а також пов’язана з 

постійним розвитком кадрового потенціалу у сфері ПФК. 

в) інформаційно-комунікативна складова: детермінує ефективність і 

якість ПФК, а також можливість інформування громадськості щодо його 

здійснення. Відповідно, дана складова є однією із центральних складових у 

загальному комплексі використовуваних ПФК управлінських механізмів, 

оскільки вона відповідає за: сукупність технологій, методів, способів збирання, 

обробки інформації, своєчасне  та  якісне  її  надання з метою  ефективного 

функціонування системи ПФК; інформування громадськості про результати 

ПФК; державно-громадське консультування з питань  організації та проведення 

ПФК; інформаційну взаємодії між головними суб’єктами ПФК. 

Як правило, всі вищеозначені види механізмів парламентського контролю 

у сфері публічних фінансів діють у комплексі. Проте, в “Енциклопедії 

державного управління” лише поверхнево згадується про комплексність 

механізмів державного управління: “…залежно від засобів, які 

використовуються у конкретних механізмах державного управління, вони 

можуть бути політичними, економічними, соціальними, організаційними та 

правовими, а також комплексними відповідно до основних сфер суспільної 

діяльності” [60]. У словнику-довіднику з державного управління комплексний 

механізм державного управління визначено як “систему політичних, 

економічних, соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого 

впливу органів державного управління” [51],  тобто такий, що включає в себе 

одночасно декілька механізмів. Аналогічний підхід щодо суті комплексного 

механізму та його складових спостерігаємо також у Н. Нижник  та О. Федорчак 

[111; 196].  
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На думку Р. Рудніцької комплексний механізм державного управління 

може складатися із таких видів механізмів [163]: економічного; мотиваційного; 

організаційного; політичного; правового. Аналогічної точки зору 

притримується і О.О. Труш, який відзначає, що “реалізація державної політики 

здійснюється за допомогою комплексного механізму державного управління, 

який включає набір окремих механізмів, що дає змогу реалізувати конкретний 

напрям державної політики відповідно до сфер суспільної діяльності” [188]. 

Зазначене  стало основою  для  обґрунтування  основних  концептуальних 

положень щодо формування комплексного механізму парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів на засадах інтегративної взаємодії 

визначених вище соціально-економічного, правового, організаційного 

механізмів. У своїй сукупності такі механізми виступають цілісною системою, 

що упорядковує функції та взаємовідносини  суб’єктів такого контролю, і 

знаходять своє відображення в особливостях комплексного механізму 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів (далі – комплексний 

механізм ПФК) (рис. 1.7), який інтегративно  об᾿єктивується через: 

1) мету, завдання, функції, об᾿єкти та суб᾿єкти, що забезпечують  

цілеспрямовані дії відповідно до загальноконкурентних стратегій і пріоритетів 

у сфері ПФК;  

2) систему загальних і специфічних принципів здійснення 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів;  

3) форми, методи, інструменти й важелі державного управління в 

контексті забезпечення результативного та ефективного ПФК на державному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

Звідси, метою комплексного механізму ПФК є сприяння/забезпечення 

результативності, ефективності, економічності та законності формування, 

розподілу (перерозподілу)   та   використання   публічних   фондів   коштів   та  

реалізації урядових політик, програм чи заходів у сфері публічних фінансів на 

державному, регіональному та місцевому рівнях. 
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Рис. 1.7. Модель комплексного механізму парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів [власна розробка автора] 
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− контроль законності і порядку надходження доходів в державний 

бюджет, законності, доцільності й ефективності витрат з державного бюджету; 

− виявлення відхилень у сфері управління публічними фінансами від 

конституційних засад та державних програм, їх причин та наслідків; 

− забезпечення підзвітності та доброчесності публічної влади у сфері 

публічних фінансів, а також мінімізація зловживань у сфері публічних фінансів;  

− розширення інституційної спроможності Рахункової палати як ВОА та 

можливостей її функціонування згідно кращих практик ЄС;  

− розробка пропозицій і рекомендацій, спрямованих на усунення 

виявлених порушень, а також на удосконалення, раціоналізацію, розвиток 

діяльності об᾿єкту ПФК; 

− сприяння консолідації та солідарності влади й суспільства, внаслідок 

надання користувачам об᾿єктивної інформації про діяльність публічного 

сектору та ін. 

Як відзначено у параграфі 1.1, здійснення парламентського ПФК 

засвідчує існування розгалуженої системи суб᾿єктів, зокрема − загальних та 

спеціальних, які забезпечують здійснення прямого та непрямого контролю. 

Загальним суб᾿єктом ПФК є парламент, який діє на підставі Конституції і 

законів України в межах власної компетенції у відношенні будь-яких об᾿єктів 

контролю. Залежно від форм і засобів контролю спеціальними суб᾿єктами 

виступають: постійні комітети і підкомітети ВРУ (у першу чергу, комітет з 

питань бюджету), які діють відповідно до Конституції та Закону “Про комітети 

Верховної Ради України”, тимчасові слідчі комісії, а також спеціально 

створений органи парламентського контролю у сфері публічних фінансів − 

Рахункова палата, який має функціонувати як ВОА. 

У зв᾿язку з цим нагадаємо, що у статуті INTOSAI зафіксовано, що вищий 

національний орган аудиту є публічним органом держави або наддержавної 

організації, який призначений, створений або організований на підставі закону 

чи інших формальних дій держави або наддержавної організації з метою 

здійснення в незалежний самостійний спосіб вищих функцій публічного аудиту 
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з боку держави або наддержавної організації з або без юрисдикційної 

компетенції [215, р. 3]. 

Рахункова палата як ВОА, будучи державною організаційною структурою, 

повинна відповідати суспільному запиту щодо обмежень безконтрольного, 

незаконного та неефективного формування, розподілу (перерозподілу) та 

використання публічних фінансових ресурсів за допомогою наявної можливості 

контролю за ними і, як наслідок, − забезпечувати стабільність формування, 

управління й використання публічних фінансових ресурсів. Тобто, якщо 

скористатися аналогією з висновками  Д. Норта, який вживає поняття “агент” в 

контексті організацій рухомих до певних цілей (“…у процесі руху до мети 

організації виступають головними агентами інституційних змін” [116]), то 

можна стверджувати, що Рахункова палата в цій ситуації виконує роль і 

головного агента інституту ПФК, і головного агента його інституційної 

інфраструктури (рис. 1.8).  

 

 
 

 

Рис. 1.8. Суб᾿єкти парламентського контролю у сфері публічних фінансів 

[узагальнено автором] 
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доручати їм також проведення наукових, юридичних, технічних і інших 

експертиз, надання висновків та пропозицій. 

Основними об’єктами ПФК є діяльність (бездіяльність) підконтрольних 

суб᾿єктам ПФК колективних або індивідуальних осіб у сфері управління 

публічними фінансовими ресурсами. 

Враховуючи, що саме Рахункова палата виступає головним суб᾿єктом 

ПФК в Україні, вважаємо, що головними принципами ПФК мають бути 

принципи діяльності Рахункової палати: законність, незалежність, 

об᾿єктивність, безсторонність, гласність, неупередженість [152, ст. 3 (п. 1)]. 

Проте, перелік законодавчо закріплених принципів діяльності Рахункової 

палати в Україні не є вичерпним, оскільки у практичній діяльності Рахункова 

палата використовує й інші принципи, що носять рекомендаційний характер. 

Наприклад, Рахункова палата як дійсний член INTOSAI, у своїй діяльності має 

керуватися [152, ст. 3 (п.7)]: основними принципами діяльності INTOSAI, основу 

яких складають принципи Лімської та Мексиканської декларацій (ефективність, 

законність, незалежність, гласність, публічність, запобігання порушенням, 

обов᾿язковість настання відповідальності, об᾿єктивність); принципами 

EUROSAI; Міжнародними стандарти вищих органів аудиту (ІSSAІ).  

Водночас у контексті євроінтеграційного вектора розвитку України Угода 

про асоціацію з ЄС [191, глава 3, ст. 346] висуває перед суб’єктами ПФК в 

Україні нові завдання щодо забезпечення дотримання ними принципів 

публічно-аудиторської діяльності, серед яких особливий акцент робиться на 

принципах підзвітності, прозорості, економності, ефективності та 

результативності. 

У даному контексті необхідно акцентувати увагу на тому, що 

надзвичайно важливий вплив на функціонування системи ПФК здійснюють 

базові інституційно-правові засади, в основу яких закладено стандарти  

INTOSAI (з 1953 року виступає головним фундатором об’єднання  Вищих  

органів аудиту  країн-членів  ООН).   



 80 

На сьогодні стандартизація діяльності ВОА − об᾿єктивно необхідний 

процес, який в умовах глобалізації економіки набуває виняткової актуальності в 

діловій культурі публічного управління. Значення стандартів INTOSAI полягає 

у тому, що вони: 

− забезпечують широке використання професійних стандартів з 

урахуванням національних особливостей кожної країни; 

− сприяють реалізації ідеї уніфікації діяльності ВОА різних держав на 

базі порівняльного законодавства, що значно підвищує можливості плідного 

міжнародного співробітництва; 

− розглядаються як критерії оцінки результатів аудиту та забезпечують 

концептуальну основу якості досліджень і процедур, що виконуються ВОА; 

− визначають принципи і методи аудиту у публічному секторі, зокрема 

перевірки систем, що застосовують автоматизовану обробку даних; 

− підвищують якість процесів стандартизованої діяльності, здійснення її 

систематизації та раціоналізації; 

− гарантують користувачам аудиторських послуг (органи публічної влади, 

громадськість тощо) компетентність, незалежність та професіоналізм аудиторів, 

що забезпечує надійність та довіру суспільства до аудиту публічного сектору; 

− сприяють запровадженню в аудиторську практику новітніх наукових 

досліджень, підвищуючи престиж аудиторської професії тощо [118, с. 135-136]. 

Затверджені на сьогодні стандарти INTOSAI, мають рамкову 4-рівневу 

ієрархічну структуру (від загальних положень і основоположних принципів до 

спеціальних інструкцій) (Додаток Г) та виступають важливим інструментом 

підвищення ефективності діяльності ВОА різних країн за рахунок формування 

уніфікованих підходів, принципів і правил їх діяльності та ін.  

Загалом ПФК − явище само по собі функціональне. Поняття функцій у 

загальнологічному сенсі, на думку В. Авер’янова, має охоплювати і 

відображати внутрішню природу, глибинний смисл, тобто сутність діяльності. 

При цьому науковець вважав, що функції слід розуміти як складники змісту 

управлінської діяльності, що відображають окремі напрями (види) цієї 
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діяльності [2, с.17]. Враховуючи даний аспект, вважаємо, що серед 

визначальних функцій сучасного ПФК, доцільно відзначити, насамперед, такі,  

що притаманні йому на всіх рівнях публічного управління, а саме: 

1) експертно-аналітична функція: передбачає проведення незалежної 

експертно-аналітичної оцінки результативності, ефективності, економічності та 

законності формування, розподілу (перерозподілу) та використання публічних 

фондів коштів та реалізації урядових політик, програм чи заходів у сфері 

публічних фінансів на всіх рівнях публічного управління; 

2) регулятивно-рекомендаційна (консультативна) функція: передбачає 

розробку рекомендацій, спрямованих на усунення виявлених порушень, а також 

на удосконалення, раціоналізацію, розвиток діяльності об᾿єкту ПФК. Таким 

чином вона сприяє прийняттю найбільш цінних для суспільства та держави 

управлінських рішень у сфері публічних фінансів, що дає змогу здійснювати 

постійну її модернізацію; 

3) превентивна функція: дозволяє завчасно виявляти відхилення у сфері 

управління публічними фінансами від конституційних засад та державних 

програм, їх причини та прогнозувати наслідки; 

4) функція підзвітності: забезпечує реалізацію конституційних засад 

діяльності публічної влади та підвищує інформаційну прозорість об’єкта ПФК, 

що сприяє консолідації суспільства та влади. При цьому, отримана 

суспільством інформація про якість “роботи держави у сфері публічних 

фінансів” безпосередньо впливає на рівень суспільної свідомості та на рівень 

суспільної підтримки чинної влади, тобто виступає інструментом  легітимації 

соціально-економічних рішень держави у сфері публічних фінансів. 

Всі вищезазначені функції ПФК тісно взаємопов᾿язані та можуть 

призвести до бажаного ефекту лише тоді, коли вони співпрацюють комплексно. 

Загальними технологіями/засобами парламентського фінансового 

контролю є наглядові дії, перевірки, ревізії, визначення ефективності і оцінка 

діяльності, дебати, інтерпеляції, парламентські слухання, парламентські 

розслідування, акти контрольного реагування на одержані результати контролю. 
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При цьому повноваження,  покладені  на  Рахункову  палату Конституцією 

України, здійснюються через провадження заходів державного зовнішнього 

фінансового контролю (аудиту). Він забезпечується Рахунковою палатою 

шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту  ефективності, експертизи,  

аналізу  та  інших  контрольних  заходів (більш детально будуть розглянуті у 

розділі 2). 

Отже, розглянутий вище комплексний механізм ПФК має функціонувати 

як цілісна система інтегративної взаємодії ідентифікованих управлінських 

механізмів, ключовими серед яких є соціально-економічний, правовий та 

організаційний, що у своїй сукупності формують умови та порядок здійснення 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів та уможливлюють 

реалізацію функцій ПФК в умовах модернізації державного управління на 

засадах публічності.   

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Проведено наукове осмислення, формування та систематизацію 

базових категорій дослідження теоретичних положень парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів у такій системі понятійно-категорійних 

координат: контроль → державний/публічний контроль → парламентський 

контроль → ДФК → ДЗФК/ аудит → публічний аудит → ПФК 

(парламентський контроль у сфері публічних фінансів). На основі проведеного 

семантичного аналізу запропоновано визначення таких дефініцій: 

“Парламентський контроль  − це система заходів з перевірки Верховною 

Радою України відповідності функціонування органів публічної влади та їх 

посадових осіб, а також підприємств, установ та організацій публічного сектору 

вимогам законності, ефективності й доцільності, що сформована на засадах 

народного представництва та державного контролю”; “парламентський 

контроль у сфері публічних фінансів − різновид ДФК, що забезпечує реалізацію 

ДЗФК/аудиту у сфері публічних фінансів за допомогою, спеціально створеного 
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парламентом країни (представницькою владою) незалежного контролюючого 

органу (Рахункова палата), який функціонує на засадах публічності”. 

2. Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах одним із 

принципових питань гармонізації вітчизняного законодавства у сфері ДФК до 

вимог ЄС залишається наявність  конституційного  принципу  поділу ДФК на 

зовнішній по відношенню до органів виконавчої влади (парламентський 

контроль) і внутрішній (урядовий). Зроблено висновок, що в Україні, яка є 

парламентсько-президентською республікою, відбувається поступове накопичення 

передумов для здійснення модернізації вітчизняної системи ПФК, що 

передбачає успішну реалізацію форм прямої демократії на шляху до побудови 

громадянського суспільства та перетворення парадигмальних засад ДФК у 

напрямку впровадження прогресивної парадигми ПФК − публічного аудиту. 

3. З᾿ясовано сутність і зміст публічних фінансів як головного об᾿єкту 

парламентського контролю в умовах становлення засад публічного управління в 

країні. З цією метою доведено, що взаємодія суспільства і держави у сфері 

публічних фінансів, яка опосередковується дієвим парламентським контролем, 

визначається цілим рядом особливостей, зумовлених специфікою самих 

публічних фінансів, їх особливим значенням для нормального функціонування 

держави та забезпечення суспільних інтересів. З огляду на це, під публічними 

фінансами запропоновано розуміти суспільно-економічні відносини, що 

виникають у процесі формування, розподілу (перерозподілу) та використання 

публічних фондів коштів, обумовлюють задоволення всіх видів публічного 

фінансового інтересу й поширюються на суб᾿єктів господарювання (незалежно 

від форми власності). Все це дозволило узагальнити головні ланки системи 

публічних фінансів в Україні та їх склад із урахуванням нового бачення “new 

public finance”, пов᾿язаного зі стиранням кордонів між національною 

економікою та зовнішнім світом, яке призводить одночасно до поглиблення 

взаємодії приватного бізнесу та публічного сектору країни (тобто формування 

ДПП), а також − до зростання конкуренції між ними, що виходить за межі 

національних кордонів у відповідності до глобальних викликів сучасності. 
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4. Запропоновано “механізми парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів” розуміти як сукупність засобів цілеспрямованого впливу 

(норм, постулатів, стандартів, принципів, методів, інструментів та важелів 

впливу), за допомогою яких створюються умови для реалізації функцій 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів. Такий підхід дозволив 

уніфікувати базові механізми ПФК, а саме: соціально-економічний; правовий; 

організаційний. Зазначене  стало основою  для  обґрунтування  основних  

концептуальних положень щодо формування комплексного механізму 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів, який функціонує на 

засадах інтегративної взаємодії визначених механізмів.  

Основні положення розділу дисертаційної роботи відображені у таких 

працях автора: [14; 15; 16; 18; 189]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ 

ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ 

ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Формування механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів в контексті еволюції вітчизняної системи державного 

фінансового контролю  

 

У сучасних умовах демократичного державотворення та 

євроінтеграційних процесів модернізація вітчизняної системи парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів у напрямку запровадження 

“партнерських” засад між державою і суспільством супроводжується, 

насамперед, комплексними якісними еволюційними перетвореннями чинної 

системи ДФК загалом. 

У зв᾿язку з цим нагадаємо, що за часів СРСР розвиток ДФК на території 

сучасної України формально (де-юре) у цілому відповідав загальносвітовим 

тенденціям у цій сфері, декларуючи свою мету як встановлення дієвого 

незалежного контролю за ефективністю, законністю, економічністю 

використання суспільних ресурсів і управління суспільством. Проте, фактично 

(де-факто) особливості політичного устрою й соціально-економічної системи, в 

якій нічого не могло залишатися поза межами державного й партійного 

контролю, звичайно ж вплинули на організацію ДФК у країні. Адже в 

соціалістичному одержавленому суспільстві незалежний представницький 

контроль взагалі втрачав будь-який сенс, оскільки контролюючі інституції 

держави відігравали роль “організаційного механізму трансляції партійних 

рішень” [3], які значили набагато більше, ніж стандарти і правила  їх статутної 

діяльності. Окрім того, в  умовах пануванням партійно-державної бюрократії в 

СРСР взагалі не існувало поняття “публічні фінанси”, бюджетні кошти 

залишалися непідконтрольними громадянському суспільству, так як влада 
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переконувала населення, що саме вона є власником цих ресурсів, а не народ, 

який делегував владі повноваження розпорядника його коштів. 

У своїй праці “Система державного фінансового контролю в Україні: 

концептуальні засади теорії та практики” В.Ф. Піхоцький звертає увагу на той 

факт, що у 1965 році в СРСР було здійснено спробу де-юре перетворити 

партійно-державний контроль на народний, шляхом створення досить 

специфічного органу  контролю  за  сферою  державного управління − Комітету 

народного контролю, а також ряду відповідних комітетів. Така контролююча 

структура у світовій практиці, була утворена вперше, адже згідно умов  Закону  

СРСР  про органи народного контролю в СРСР та Положення про органи 

народного контролю в СРСР ці органи поєднували в собі елементи  та  функції  

водночас державного й громадського контролю: основні робочі органи – групи 

і пости були виборними громадськими органами системи народного контролю, 

а комітети – утворювалися державою й визнавалися державними ланками в 

системі Комітету народного контролю СРСР [128, с. 79].  

Новий конституційний статус органи народного контролю в СРСР 

отримали лише з 1977 року, коли було прийнято нову Конституцію СРСР, 

згідно якої керівництво й контроль вже за їхньою діяльністю були покладені 

Верховну Раду СРСР як законодавчий орган влади. Таким чином Конституція 

СРСР 1977 року заклала засади парламентського контролю з ознаками 

зовнішнього публічного контролю за діяльністю органів влади. 

Відповідні зміни були внесені й у Конституцію УРСР, де [79]: 

− статтею 81 Конституції УРСР (від 20.04.1978 р.) передачалося, що Ради 

народних депутатів утворюють органи народного контролю, який поєднує 

державний контроль з громадським контролем трудящих на підприємствах, у 

колгоспах, установах і організаціях; 

− статтею 113 Конституції УРСР (від 20.04.1978 р.) встановлювалось, що 

саме Верховна Рада УРСР здійснює контроль за діяльністю всіх підзвітних їй 

державних органів, утворює Комітет народного контролю УРСР, який очолює 

систему органів народного контролю в республіці. З жовтня 1989 року (згідно 
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редакції ст. 113 Конституції УРСР) організація і порядок діяльності органів 

народного контролю визначаються Законом “Про народний контроль в СРСР”. 

У червні 1991 року до ст. 113 Конституції УРСР вносяться чергові зміни, 

якими одночасно позбавлено Верховну Раду права здійснювати контроль за 

діяльністю підприємств і установ (окрім державних), а також виключено із 

тексту Конституції будь-які згадування про Комітет народного контролю [144].  

Натомість у 1991 році було задекларовано створення Контрольної 

Рахункової палати СРСР [121], яка отримала високий парламентський статус, 

адже згідно із законом вона конституювалася як найвищий орган фінансово-

економічного контролю в країні, що діє під керівництвом Верховної Ради СРСР 

і підзвітний йому. При цьому Контрольна палата СРСР отримувала право 

контролю за ефективним і продуктивним використанням союзного бюджету і 

використанням союзної власності, що знаходиться у веденні в усіх без 

виключення органах державної влади і управління. Крім цього, на Контрольну 

палату СРСР покладалися й надзвичайно відповідальні аналітичні функції: за 

дорученням Верховної Ради СРСР виробляти експертну оцінку статей проектів 

союзного бюджету, фінансово-економічне обґрунтування проектів державних 

програм і урядових рішень, проводити аналіз економічного стану в союзних 

галузях народного господарства, стани ціноутворення і інших питань [121]. 

Таким чином через контроль за державними фінансами передбачалося 

отримати доступ до інформації про управлінські рішення, що приймалися, і 

осіб, що відповідають за їх прийняття і виконання. 

Проте, діяльність Контрольної Рахункової палати СРСР, яка формально 

проіснувала відносно короткий проміжок часу (травень 1991 – лютий                    

1992 рр.), на територію України не встигла поширитись у зв᾿язку з ліквідацією 

органів державного управління СРСР. Хоча, саме Контрольна палата СРСР 

стала прообразом сучасної Рахункової палати в Україні. 

Слід зауважити, що із розпадом СРСР паралельно припинили існування 

цілий ряд державних інституцій в т. ч. й ті, які забезпечували виконання 

функцій ДФК. У першу чергу, була ліквідована система партійного контролю, 
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контролю з боку профспілок, комсомолу, громадських організацій. Була 

повністю ліквідована й система Народного контролю [128, с. 81]. 

Отже, Україна отримала у спадок від колишнього СРСР систему 

адміністративно-дисциплінарного контролю, що “носить каральний і виховний 

характер, але не має превентивного характеру…” [204, с. 308], з усіма її 

недоліками, серед яких центральне місце займають безконтрольність,  

відсутність підзвітності та повна неефективність і недолугість ПФК.  

Відповідно після прийняття Декларації про державний суверенітет 

України та Акту проголошення незалежності України, протягом наступних                  

10 років починають формуватися базові засади соціально-економічного, 

організаційного і правового механізмів ПФК у контексті поступового 

реформування наявної системи ДФК. Все це обумовило прийняття в Україні у 

1991-2000 роках цілого ряду важливих законодавчо-нормативних актів і 

створення нових  контролюючих органів у сфері ДФК (табл. 2.1).  

Таким чином було сформовано кадрове, інформаційне, методичне та інше 

забезпечення вітчизняної фінансово-контрольної системи, а також забезпечено 

правове (у т. ч. і конституційне) закріплення базових гарантій діяльності 

новостворених контролюючих органів у системі ДФК (у т.ч. й у системі ПФК). 

Наприклад, у ст. 19 (ч.2) Конституції України було задекларовано, що 

діяльність органів державного і муніципального фінансового контролю, їх 

посадових осіб повинна здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [78]. 

У контексті тематики дослідження особливу увагу доцільно приділити 

закону України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” (від 

11.07.1996  року)  [153],  окремі  положення якого було закріплено в 

Конституції України [78], і, який у результаті внесених до нього парламентом 

змін від 14.01.1998 року отримав назву – закон України “Про Рахункову 

палату”). 
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Таблиця 2.1 

Перелік основних нормативно-правових актів (НПА) та новостворених 

на їх підставі контролюючих органів у контексті реформування  

ДФК в Україні протягом 1991-2000 років* 

Вид НПА Номер НПА Назва НПА Дата 

прийняття/

створення 

 

 

Закони 

України 

254к/96-ВР Конституція України 28.06.1996 

509-XII Про державну податкову службу в Україні  04.12.1990  

 2939-XIІ Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні  26.01.1993  

3125- XIІ Про аудиторську діяльність  22.04.1993  

 315/96-ВР Про Рахункову палату Верховної Ради України  11.07.1996 

 280/97-ВР Про місцеве самоврядування в Україні  21.05.1997  

 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  16.07.1999  

679-XIV Про Національний банк України  20.05.1999 

Укази 

Президента 

України 

 335/95 Про Державне казначейство України  27.04.1995   

 1031/2000 Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-

ревізійної роботи  

27.08.2000  

Постанови 

ВРУ 

445/95-ВР Про створення Контрольної палати Верховної Ради 

України 

22.11.1995 

Перелік новостворених контролюючих органів у системі ДФК 

1. Державна податкова 

служба (наразі – Державна 

фіскальна служба) 

Як центральний орган виконавчої влади, що очолює 

систему органів державної податкової служби України та, 

діяльність якого спрямовується та координується КМУ 

1990 р. 

2.Державна контрольно-

ревізійна служба 

України (наразі 

−Держаудитслужба) 

Як орган виконавчої влади, створена на базі КРУ 

Міністерства фінансів України 

1993 р. 

3. Аудиторська палата 
України 

Як незалежний орган, що виконує регулятивні функції та 
має повноваження щодо сертифікації, затвердження 
стандартів аудиту, програм підготовки аудиторів, ведення 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, здійснення 
контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та 
аудиторами законодавчо-нормативних вимог та ін. 

1993 р. 

4. Державне 
казначейство України 
(наразі − Державна 
казначейська служба 
України) 

Як урядовий орган державного управління, що функціонує в 
системі Міністерства фінансів України з метою 
забезпечення ефективного управління  коштами Державного 
бюджету України, підвищення оперативності у 
фінансуванні видатків у межах наявних обсягів 
фінансових ресурсів у Державному бюджеті України 

1995 р. 

5. Рахункова палата Як незалежний від будь-яких інших органів держави 

постійно діючий орган контролю, що утворюється ВРУ, а 

також підпорядкований і підзвітний їй 

1996 р. 

*Джерело: узагальнено автором  

 

З огляду на це, нагадаємо, що прийняттю такого закону передували роки 

серйозної та напруженої роботи. Зокрема, робота над проектом закону про 

Контрольну палату (так спочатку передбачали назвати цей державний орган) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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розпочалася в Україні в 1992-1993 роках за ініціативи колишнього Міністра 

фінансів України П. Германчука. Все це знайшло своє відображення в 

прийнятій Постанові ВРУ “Про створення Контрольної палати Верховної Ради 

України” та проекті закону України “Про Контрольну палату Верховної Ради 

України”, якими визначено необхідність створення Контрольної палати 

Верховної Ради України та доручено постійним комісіям ВРУ доопрацювати 

проект закону. Доопрацьований проект закону був прийнятий у першому 

читанні постановою ВРУ від 06.02.1996 року, проте у червні 1996 року 

заветований Президентом України та повернутий на доопрацювання до ВРУ. 

Однак, 22.10.1996 року ВРУ спромоглася подолати вето й закон України “Про 

Рахункову палату Верховної Ради України” все-таки був підписаний 

Президентом України та продовжив діяти з 23.12.1997 року як закон України 

“Про Рахункову палату”, за винятком окремих положень, що втратили чинність 

відповідно до рішення Конституційного Суду України.  

Отже, створенням Рахункової палати було покладено початок 

формуванню інституціональних засад незалежного парламентського 

фінансового контролю в Україні, які виступають однією з важливих умов його 

системності, забезпечуючи його легітимність і цілісність. З цією метою 

Конституцією України [78] було офіційно закріплено конституційний статус 

Рахункової палати як органу, що діє від імені ВРУ та здійснює контроль за 

використанням коштів Державного бюджету України. При цьому першим серед 

завдань Рахункової палати згідно закону України “Про Рахункову палату 

Верховної Ради України” [153] визначалася організація і здійснення контролю 

за своєчасним виконанням дохідної та видаткової частин Державного бюджету 

України, витрачанням бюджетних коштів, у т. ч. й коштів загальнодержавних 

цільових фондів за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням та ін.  

Як вбачається з викладеного вище, у змісті прийнятих нормативно-

правових актів ще з самого початку виникла серйозна колізія, пов᾿язана з 

використанням різних підходів до тлумачення ст. 98 Конституції України (у 

першій редакції), яка закріплювала за Рахунковою палатою лише функцію 
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здійснення “контролю за використанням коштів Державного бюджету України” 

[78]. Хоча, законом України [153] закладалося розширене тлумачення змісту ст. 

98 Конституції, згідно якого на Рахункову палату мали бути покладені функції 

щодо: контролю над ефективністю та законністю використання коштів 

Державного бюджету України; контролю над надходженням коштів до 

Державного бюджету; контролю над надходженням коштів до місцевих 

бюджетів, ефективністю та законністю використання коштів місцевих 

бюджетів. Звідси зміст ст. 98 Конституції можна було тлумачити таким чином: 

“парламентський контроль за використанням коштів Державного бюджету” є 

лише одним із завдань Рахункової палати, і Закони України можуть покладати 

на неї інші, непередбачені ст. 98 завдання, функції та повноваження.  

Разом із цим закон України “Про Рахункову палату Верховної Ради 

України” [153], змінивши конституційно встановлене найменування Рахункової 

палати та її призначення, покладав на  Рахункову палату здійснення “вищого” 

та “державного фінансово-економічного  контролю” (стаття 3 (ч.1, ст. 1)), а                  

ст. 36 встановлювала її статус як вищого незалежного органу фінансово-

економічного контролю ВРУ.  

Така ситуація створила підґрунтя для визнання КСУ 27.12.1997 року (по 

справі про Рахункову палату) [159] такими, що не відповідають Конституції 

України, 31 положення закону України “Про Рахункову палату Верховної Ради 

України”. У результаті Рахункову палату було позбавлено статусу вищого 

органу фінансово-економічного контролю та ряду повноважень, що призвело 

до звуження її контрольно-аналітичних функцій та прав. Після цього Рахункова 

палата залишилася спеціальним, конституційним, незалежним органом ДФК, який 

від імені ВРУ здійснює контроль за використанням коштів державного бюджету. 

Подальше функціонування Рахункової палати здійснювалось в умовах 

закону, 31 положення якого були визнані неконституційними, що не дозволяло 

чітко сформулювати її інституціональні засади.  

У листопаді 1998 року Україна приєдналася до країн світу-членів ООН, 

які є членами INTOSAI, а у травні 1999 року  − до складу EUROSAI, ставши 
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при цьому учасником системи міжнародного обміну професійним досвідом 

аудиторів усього світу. Відповідно подальша трансформація системи контролю 

за публічними фінансами, починаючи з 2001 р. і до кінця 2013 р. (початок 

Революції Гідності в Україні), здійснюється з урахуванням засад, які 

дозволяють наблизити сформовану на той час систему ДФК в Україні до 

європейських норм та стандартів. З урахуванням цього, надалі відбувається 

активний розвиток системи ДФК (у першу чергу внутрішнього ДФК) у 

напрямку забезпечення прозорого й ефективного управління публічними 

фінансами, проводиться поглиблене дослідження організації системи ДФК, 

здійснюється напрацювання ефективного правового інструментарію адаптації 

міжнародної практики незалежного зовнішнього державного аудиту до 

української  специфіки ДФК (табл. 2.2).  

У зв᾿язку з цим у 2001 р. приймається БКУ [30], в якому здійснена спроба 

виписати повноваження зі здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства такими органами, як Верховною Радою України, Рахунковою 

палатою, Міністерством фінансів України, Державним казначейством, ДФІ, 

Радою Міністрів АР Крим і відповідними місцевими радами.  

На цей же період припадає і нова віха розвитку Рахункової палати, яка 

пов᾿язана із прийняттям ВРУ 08.12.2004 року закону України “Про внесення 

змін до Конституції України” [142]. Даний Закон, за оцінками експертів, 

відіграв позитивну роль у зростанні ефективності ПФК, адже розширював 

контрольні повноваження Рахункової палати за рахунок внесення змін до вже 

раніше згадуваної ст. 98 Конституції України, в якій відзначалося таке: 

“Контроль від імені ВРУ за надходженням коштів до Державного бюджету 

України та їх використанням здійснює Рахункова палата”.  

Незважаючи на те, що, означені зміни до ст. 98 Конституції України 

залишалися чинними до вересня 2010 року, нова редакція Конституції України 

так і залишилася неврахованою у ст. 2 (п. 1 ч.1) чинного на той час Закону 

України “Про Рахункову палату”. 
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Таблиця 2.2 

Перелік основних нормативно-правових актів (НПА) у контексті 

реформування ДФК в Україні протягом 2001-2013 років* 

Вид НПА Номер НПА Назва НПА Дата 

прийняття 

 

 

Закони 

України 

2542-III Бюджетний кодекс України  21.06.2001  

436-IV Господарський кодекс України  16.01.2003  

2222-ІV Про внесення змін до Конституції України 08.12.2004 

 3202-IV Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання фінансовим порушенням, 

забезпечення ефективного використання бюджетних 

коштів, державного і комунального майна  

15.12.2005 

185-V Про управління об’єктами державної власності  21.09.2006  

2755-VI  Податковий кодекс України  02.12.2010  

1629-IV Про загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС  

18.03.2004  

5463-VI Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні  

16.10.2012  

586-VII Про внесення змін до статті 98 Конституції України 19.09.2013 

Укази 

Президента 

України 

1085/2010 Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади  

09.12.2010  

1070/2011 Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання  у сфері   ринків фінансових послуг  

23.11.2011  

1063/2011 Про Національну комісію з цінних паперів  та 

фондового ринку  

23.11.2011  

Розпоряджен

ня  КМУ 

158-р Концепція розвитку державного внутрішнього 

контролю на період до 2015 року  

24.05.2005 

Постанови 

КМУ 

1156 Стратегія розвитку системи ДФК, що здійснюється 

органами виконавчої влади  

24.07.2003  

994_693 Про схвалення Плану дій ““Україна - Європейський 

Союз”. Європейська політика сусідства”  

12.02.2005 

34 Стратегія модернізації системи  бухгалтерського обліку 

в державному секторі  

16.01.2007  

*Джерело: узагальнено автором 

 

Продовження реформ у сфері ПФК, з огляду на  європейськй вибір та 

європейські перспективи України, знайшло своє відображення у 2004 році в 

законі України “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу” (від 18.03.2004 року) та в 

2005 році − у Плані дій ““Україна − Європейський Союз”. Європейська 

політика сусідства” (від 12.02.2005 року), яким передбачалося [129]:  

− забезпечити функціонування ВОА − Рахункової палати у відповідності 

до міжнародних стандартів зовнішнього аудиту (ISSAI);  
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− сприяти розвитку ефективної адміністративної спроможності запобігання 

та боротьби з шахрайством та іншими порушеннями стосовно національних та 

міжнародних фондів, включаючи створення ефективно діючих структур 

співробітництва із залученням всіх відповідних національних суб᾿єктів; 

− забезпечити ефективне співробітництво з відповідними інституціями та 

установами ЄС у сфері перевірок на місцях та перевірок, пов᾿язаних з 

управлінням та контролем фондів ЄС. 

Водночас окремі питання щодо співробітництва сторін з метою 

забезпечення розвитку державного внутрішнього контролю та зовнішнього 

аудиту в Україні визначалися також у міжнародному документі “Порядок 

денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди 

про асоціацію” (від 20.11.2009 року) [191], де передбачено окремі напрями 

імплементації в Україні міжнародних стандартів зовнішнього аудиту (ISSAI) . 

Важливо відзначити, що у 2009 році Рахункову палату вперше серед країн 

пострадянського простору було обрано зовнішнім аудитором ОБСЄ на один рік 

із можливістю продовження повноважень ще на два терміни. Це дозволило 

Рахунковій палаті отримати свій перший інституціональний досвід проведення 

міжнародних аудитів відповідно до стандартів INTOSAI, набуваючи його, 

зокрема, в рамках реалізації ряду проектів, які фінансуються  Світовим  банком  

в  Україні,  а  також  під  час виконання  нею функцій  незалежного зовнішнього 

аудитора ОБСЄ протягом  2009-2012  років. 

Проте, у вересні 2010 року Рішенням КСУ від 30.09.2010 року                     

№ 20-рп/2010 по справі за конституційним поданням 252 народних депутатів 

України [160] було відновлено первісну редакцію ст. 98 Конституції України. У 

результаті Рахункову палату знову було позбавлено повноважень у частині 

контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України, а 

суспільство − можливості отримання повної, прозорої та об᾿єктивної 

інформації щодо стану національної економіки та публічних фінансів. 

Наслідком таких законодавчих “кульбітів” стало те, що Рахункова палата стала 

єдиним серед країн INTOSAI вищим органом державного аудиту, який не мав 
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повноважень на здійснення повноцінного контролю всього бюджетного 

процесу і повного тіла бюджету, враховуючи його дохідної частину.  

Зауважимо, що саме в цей період в Україні було здійснено 6 невдалих 

спроб щодо ухвалення закону про ДФК або систему ДФК. Зокрема, на розгляд 

ВРУ були внесені такі законопроекти: “Про систему ДФК в Україні” (№ 1131 

від 03.06.2002 року від народного депутата Ю.А. Кармазіна ); “Про фінансовий 

контроль” (№ 1131-1 від 30.08.2002 року від КМУ); “Про державний 

фінансовий контроль” (№ 1131-2 від 18.02.2004 року від народного депутата 

В.І. Коновалюка); “Про основні засади здійснення контролю за діяльністю 

суб᾿єктів господарювання в Україні” (№ 2058 від 08.08.2002 року від народного 

депутата  С.Л. Тігіпка ); “Про основні засади державного контролю (нагляду) за 

господарською діяльністю в Україні” (№ 3154 від 24.02.2003 року від 

народного депутата  К.Т. Ващук ); “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо статусу державних органів фіскального та бюджетного 

контролю” (№ 6539 від 21.02.2005 року народних депутатів В.А. Ющенка, 

В.М. Пинзеника, С.А. Терьохіна) [36]. 

Однак, жоден із поданих законопроектів так і не був прийнятий. У зв᾿язку 

з цим у жовтні 2012 року ВРУ прийняла закон України “Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні” [146], який по своїй 

суті представляв лише нову редакцію прийнятого у 1993 році закону України 

“Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”.  

Згідно закону [146] державний фінансовий контроль визначається 

виключно, як внутрішній контроль, що здійснюється Державною фінансовою 

інспекцією України. Цим же законом визначено, що ДФК в Україні 

забезпечується органом ДФК через проведення державного фінансового аудиту, 

перевірки державних закупівель та інспектування, порядок проведення яких 

встановлюється КМУ.  

Тобто можна стверджувати, що протягом 2000-2013 років законодавчому 

рівні більшого розвитку отримує все-таки внутрішній ДФК. Упровадження 

зовнішнього ДФК значно відставало від внутрішнього, адже потребувало 
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ґрунтовних наукових розробок з подальшим закріпленням їх у відповідних 

НПА. За таких обставин також досить принципово як для парламенту, так і для 

держави, постало питання збереження контрольних функцій Рахункової палати 

в попередній редакції та поступового переорієнтації створеної системи ПФК у 

напрямку запровадження засад публічно-аудиторської парадигми.  

Саме тому у 2013-2014 роках до ст. 98 Конституції України законами 

України № 586-VII [143] і № 742-VII [141]) внесено зміни і встановлено, що: 

“Контроль від імені ВРУ за надходженням коштів до Державного бюджету 

України та їх використанням здійснює Рахункова палата. Організація, 

повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом”. 

Таким чином, повноваження Рахункової палати розширили за рахунок доходної 

частини, однак встановлені зміни до Закону України “Про Рахункову палату” 

були внесені лише у квітні 2015 року на підставі Закону України № 274-VІІІ 

“Про внесення змін до Закону України “Про Рахункову палату”. 

Враховуючи викладене, у контексті формування сучасної парадигми ДФК 

в Україні також слід відзначити надзвичайно важливу роль цілого ряду й інших 

нормативно-правових актів (табл. 2.3). 

У першу чергу, відзначимо визначальну роль “Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (від 27.06.2014 

року) [191], якою передбачено розвиток зовнішнього аудиту у відповідності до 

стандартів ІNTOSAІ. Зокрема: 

− глава 3 “Управління публічними фінансами: бюджетна політика, 

внутрішній контроль і зовнішній аудит” (ст.ст. 346-348) (Розділ V)  та розділ VІ 

“Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством” (ст. 

453-459) цієї Угоди [191] вміщують положення щодо контролю за сферою 

управління публічними фінансами, який має здійснюватись, виходячи з 

принципів підзвітності, прозорості, економності, ефективності та результативності”; 

− глава 2 розділу 4 Угоди: в галузі зовнішнього аудиту Сторони   

обмінюються інформацією, досвідом, найкращою  практикою  та здійснюють 
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Таблиця 2.3 

Перелік основних нормативно-правових актів (НПА) у контексті 

реформування ДФК в Україні з 2014 р.-до ц.ч.* 

Вид НПА Номер НПА Назва НПА Дата 

прийняття 

 

 

Закони 

України 

742-VII Про відновлення дії окремих положень Конституції України 21.02.2014 
1678-VII Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україно, з 

однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами  

16.09.2014 

 1700-VII Про запобігання корупції  14.10.2014  
183-VIII Про відкритість використання публічних коштів  11.02.2015  
274-VІІІ Про внесення змін до Закону України “Про Рахункову палату 07.04.2015 
 576-VIII Про Рахункову палату  02.07.2015  
889-VIII Про державну службу  10.12.2015  
 922-VIII Про публічні закупівлі  25.12.2015  

Постанови 

КМУ 

236 Про Державну фіскальну службу  21.05.2014  
868 Про утворення Державної аудиторської служби України  28.10.2015  
 215 Про затвердження Положення про Державну 

казначейську службу України  
15.04.2015  

43 Про затвердження Положення про Державну 
аудиторську службу України  

03.02.2016  

455 Про затвердження Положення про Держ. службу 
фінансового моніторингу України  

17.09.2014  

Розпоря-
дження   
КМУ 

 474-р Деякі питання реформування державного управління 
України (про схвалення Стратегії реформування 
державного управління України на 2016-2020 роки)  

24.06.2016  

142-р Про схвалення Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами на 2017-2020 роки  

08.02.2017  

 Про схвалення Стратегії управління державними 
фінансами на 2017-2021 роки 

08.02.2017 

310-р Про схвалення Концепції реалізації державної політики 
у сфері реформування системи державного фінансового 
контролю до 2020 року 

10.05.2018 

*Джерело: узагальнено автором 
 

інші заходи, зокрема, щодо “імплементації стандартів та методик INTOSAI, а 

також обміну найкращими практиками ЄС у сфері зовнішнього контролю та 

аудиту публічних фінансів, з особливою увагою до незалежності відповідних 

органів аудиту” [191]. 

Новий Закон України “Про Рахункову палату” (02.07.2015 року) [152]: 

посилив незалежність Рахункової палати та розширив її повноваження та 

заклав основу створення інституціонального механізму незалежного 

зовнішнього аудиту в країні. 

Надзвичайно вагомий вплив на формування сучасних засад ДФК в 

Україні здійснили також такі нормативно-правові акти:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2
http://zakon.rada.gov.ua/go/215-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/215-2015-%D0%BF
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− Закон України “Про відкритість використання публічних коштів” (від 

11.02.2015 року) [140]: забезпечив доступ громадськості до інформації з питань 

бюджету, та посприяв подальшому створенню єдиного веб-порталу 

використання публічних коштів розпорядниками коштів державного та 

місцевих бюджетів, державними та комунальними підприємствами, фондами 

обов’язкового соціального страхування та Пенсійним фондом України;  

− Закон України “Про публічні закупівлі” (від 25.12.2015 року) [150]: 

забезпечив наближення до законодавства та стандартів ЄС та запровадження 

обов’язкових електронних закупівель;  

− Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 

роки (від 24.06.2016 року) [180]: відповідно до європейських стандартів 

належного адміністрування одним із напрямів реформування державного 

управління визначає забезпечення підзвітності органів державного управління 

(прозорість роботи, вільний доступ до публічної інформації, організація 

системи органів державного управління з чітким визначенням підзвітності, 

можливість судового перегляду рішень);  

− Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 

2017-2020 роки (від 08.02.2017 року) [181]: передбачає “побудову сучасної та 

ефективної системи управління державними фінансами, яка здатна надавати якісні 

державні послуги, ефективно акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповідно до 

пріоритетів розвитку держави у середньо- та довгостроковій перспективі”;   

− Стратегія управління державними фінансами на 2017-2021 роки (від 

08.02.2017 року) [183]: передбачає посилення ролі та підвищення ефективності 

вищої аудиторської інституції (Рахункової палати) у відповідності до 

стандартів INTOSAI, а також посилення консультативної ролі Рахункової 

палати в роботі Верховної Ради України; 

− Концепція реалізації державної політики у сфері реформування системи 

державного фінансового контролю до 2020 року [156]: визначає напрями й 

механізм розвитку системи ДФК на державному, регіональному та місцевому рівні 

та передбачає посилення інституційної спроможності органів Держаудитслужби. 
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Адже на сьогодні має місце “нездорове суперництво” між Рахунковою палатою як 

інституцією, що претендує на вищий статус у сфері ДФК, та Держаудитслужбою як 

інституцією з тривалою історією, що позиціонується як один із найважливіших 

державних органів влади у сфері ДФК. При цьому в державному секторі обидві 

інституції мають майже однакове коло підконтрольних суб’єктів [120].  

Отже, резюмуючи все вищевикладене, вважаємо, що на сьогодні у сфері 

ДФК України вже створені належні правові та організаційні механізми 

державного управління, які частково відповідають  вимогам європейських 

стандартів та забезпечують організаційно-функціональні потреби як ДФК 

загалом, так і ПФК у тому числі. Разом із цим, вони потребують ще серйозного 

удосконалення, що обгрунтовується наявністю таких недоліків, як: 

1) невпорядкованість надзвичайно громіздкої нормативно-правової бази 

у сфері ДФК (більше 300 законів та інших НПА [125, с. 195]), що штучно 

ускладнює ієрархію розподілу функцій і повноважень суб’єктів контролю;  

2) відсутність єдиного уніфікованого Закону, який би однозначно 

унормовував основні поняття ДФК, чітко розподіляв би завдання, функції та 

повноваження між контролюючими органами та забезпечував би загалом 

впорядковування суспільних відносин, що складаються в процесі здійснення ДФК; 

3) не закріпленим законодавчо (у т. ч. й на конституційному рівні) 

залишається статус Рахункової палати як  вищого органу аудиту в країні; 

4) не розмежовано сфери діяльності різних контролюючих органів, 

насамперед, Рахункової палати та Держаудитслужби, що призводить до 

дублювання функцій; 

5) значне відставання чинної законодавчо-нормативної бази ДФК від 

сучасних вимог Євроасоціації та запитів громадянського суспільства; 

6) чинне законодавство практично не регламентує організацію ДФК на 

регіональному й муніципальному рівнях, де взагалі відсутня система 

представницького контролю;  

7) відсутність ефективних правових механізмів співпраці органів ДФК із 

правоохоронними та судовими органами; 
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8) має місце неузгодженість системи ДФК із системою зовнішнього 

державного аудиту, що породжує негативні наслідки у вигляді – невизначеності 

й “розмитості” понятійного апарату в цій сфері, дублювання окремих функцій ДФК; 

9) відсутня єдина інформаційна база даних у сфері ДФК, яка має  

забезпечувати систематичний обмін інформацією між усіма фінансовими та 

контролюючими органами та ін. 

Основні причинно-наслідкові зв᾿язки такого стану системи ДФК в 

Україні узагальнимо у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Узагальнення причинно-наслідкових зв᾿язків, що обумовлюють 

розвиток системи ДФК в Україні* 

Причина Наслідки 
1. У складі СРСР Україна була 
виключена з процесу утворення 
незалежних контрольних 
інституцій 

Відсутність наукового теоретико-методологічного фундаменту 
становлення незалежної системи ДФК, неузгодженість 
законодавчих новацій, відставання теоретичних 
досліджень від міжнародних практик застосування 
незалежного зовнішнього аудиту публічного сектору  

2. Впродовж перехідного періоду 
від адміністративно-бюрократичної 
до демократичної моделі управління 
національна стратегія ДФК не 
забезпечувалася сучасними 
ефективними контрольними 
механізмами, формами і методами, 
адаптованими до засад ПУ 

Відсутність відповідної реаліям не лише правової, але й 
методологічної бази ДФК, що обумовлює відсутність 
необхідної координації між органами ДФК і чіткої 
диференціації їх повноважень і функцій та перешкоджає 
активізації модернізаційних перетворень у сфері ДФК у 
напрямку розвитку цілісної системи незалежного 
зовнішнього ДФК, адекватної європейським стандартам 
та принципам 

3. Відсутність конституційно 
визначеної системи ДФК 

Чинна система ДФК не може адекватно й дієво реагувати 
на виявлені фінансові правопорушення та злочини, 
повною мірою відповідати публічній природі ДФК, 
охоплювати всі напрями та рівні управління (мікро-, мезо та 
макрорівні) і бути незалежною, самостійною та 
побудованою на єдиних організаційно-методологічних 
принципах, що використовуються в країнах ЄС 

4. Нерозвинутість повноцінного 
діалогу держави й суспільства 

Обмеження участі інститутів громадянського суспільства 
(ЗМІ, професійного експертного середовища (у т. ч. й 
міжнародного), громадських організацій, окремих 
громадян) в контролі за діяльністю органів публічної 
влади у сфері управління публічними фінансами 

5. Здійснення контрольних заходів 
у системі публічних фінансів в 
основному за фактом (a posteriori) 

Порушення виявляються пост-фактум, коли публічні 
кошти вже витрачені, порушення вже скоєні, а порушників 
знайти і повернути кошти практично неможливо 

*Джерело: систематизовано автором на основі [118,  с. 228-229] 

 

За результатами дослідження слід констатувати, що діюча в Україні 

система ДФК має багато недоліків і проблем, які уможливлюють розвиток 

корупційних явищ у публічному секторі нашої держави та виведення значної 
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частини публічних коштів із зони будь-якого контролю. Наслідком такої 

ситуації є непропорційно великі ресурси на утримання органів ДФК і 

колосальні збитки, які несуть держава та суспільство загалом.  

Враховуючи, що процеси, які відбуваються в системі ДФК за своєю 

природою є різними та неоднозначно впливають на систему ПФК (як похідну 

ДФК), у табл. 2.5 узагальнимо головні проблеми ПФК в Україні.  

Таблиця 2.5  

Проблеми функціонування системи парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів в Україні* 

Блоки проблем  Проблеми у контексті механізмів ПФК 
1 2 

Соціально-економічний механізм 
Політична 
складова 

− Часта зміна урядів та різновекторність дій ключових гілок влади;  
− анексія Росією окремих територій України та військові дії на Сході країни; 
− повільні темпи впровадження засад та принципів моделі “Good governance”; 
− відсутність довіри населення до діяльності контролюючих органів; 
− високий рівень політичної корупції; та ін. 

Соціально-
ментальна 
складова 

− Невисока активність інститутів громадянського суспільства  у здійснення 
контролю у сфері  публічних фінансів; 
− низька правова культура; та ін. 

Економічна 
складова 

− Макроекономічна нестабільність; 
− відсутність системи середньострокового бюджетного планування; 
− недосконалість системи адміністрування податків; 
− існування великого“тіньового” сектору економіки; та ін. 

Правовий механізм 
Нормативно-
правова 
складова та 
міжнародні 
стандарти 

− Відсутність конституційно визначеної системи ДФК; 
− відсутність у Рахункової палати конституційно закріпленого статусу ВОА; 
− громіздкість правового поля (більше 300 НПА) у сфері регулювання ДФК; 
− відсутність базового Закону у сфері ПФК; 
− відставання реальної законодавчо-нормативної бази ПФК від сучасних вимог 
Євроасоціації та запитів громадянського суспільства; 
− часте внесення змін до законодавства у сфері ПФК; 
− відсутність єдиної  узгодженої  концепції розвитку ПФК; 
− повна неузгодженість системи ДВФК і аудиту із системою державного 
зовнішнього фінансового аудиту; 
− відсутність у нормативно-правовій базі чіткого розмежування видів і форм ДА;  
− невизначеність понятійного апарату у сфері ПФК та його неузгодженість зі 
стандартами INTOSAI; та ін. 

Організаційний механізм 
Суб᾿єктна 
складова  

− Відсутність необхідної координації між головними суб᾿єктами ПФК (ВРУ, 
комітети ВРУ, Рахункова палата)  ; 
− неналагодженість  ефективної  співпраці  органів  ПФК  із  правоохоронними  
та  судовими  органами; 
− здійснення контрольних заходів у системі публічних фінансів в основному за 
фактом (a posteriori), у результаті чого порушення виявляються пост-фактум, 
коли кошти вже витрачені, порушення вже скоєні; 
− обмеженим залишається контроль за виконанням  рекомендацій  Рахункової 
палати внаслідок відсутності ретельного розгляду  відповідних  звітів  ВРУ; 
− низький рівень управлінської підзвітності та ефективності внутрішнього 
контролю та аудиту в органах влади на центральному та місцевому рівні; та ін. 
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Продовження табл. 2.5 
1 2 

Кадрова 

складова 

− Дефіцит кваліфікованих кадрів;  

− відсутність координації контролюючих органів щодо підвищення кваліфікації 

працівників, а також взаємодії з Аудиторською палатою України, яка згідно з 

чинним  законодавством  виконує  регулятивні  функції  у  сфері  професійного 

аудиту та ін. 

Інформаційно-

комунікатив

на складова 

− Відсутність обміну  інформацією  між  контролюючими  щодо  методів  

виявлення  порушень  та встановлених способів розкрадання публічних коштів 

та публічного майна;  

− незадовільний рівень публічності та комунікацій з громадськістю, що обумовлює 

слабку обізнаність про діяльність РП серед представників громадянського суспільства; 

− організаційна  розпорошеність  наявних  інформаційних  ресурсів  у сфері ПФК;  

− неможливість здійснення повноцінної модернізації ІТ-систем 

− склад  та  наповнення  інформаційних ресурсів  не  відповідає  сучасним  

вимогам  до  організації  роботи  ПФК; 

− відсутність  єдиної  системи  класифікації  та  кодування  інформації нестача 

новітньої навчально-методичної літератури;  та ін. 

*Джерело: узагальнено та систематизовано автором 

 

Таким чином, вважаємо, що наразі настав час вирішувати питання 

реформування базових механізмів ПФК, які знаходяться під впливом як 

внутрішніх чинників (пов’язаних з необхідністю формування більш гнучкої, 

прозорої та відкритої системи публічних фінансів), так і виконання зобов’язань, 

які Україна взяла на себе в процесі інтеграції до ЄС. При цьому оновлені 

механізми ПФК мають забезпечувати організаційну побудову системи  дієвого 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів в Україні та створювати 

засади  правового  механізму, який би  забезпечував  його ефективне здійснення 

на чіткій нормативно-правовій базі.  

 

2.2. Особливості реалізації механізмів парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів 

 

У параграфі 1.3 вже акцентувалася увага на тому, що функціонування й 

розвиток ПФК, пов᾿язані, в першу чергу, з об’єктивними потребами суспільства 

мати повну й достовірну оцінку якості державного управління у сфері 

публічних фінансів. У відповідності до цього місією сучасного ПФК має бути 

інформування як громадянського суспільства, так і органів публічної влади 
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(Парламенту, Президента, Уряду) про результати управління публічними 

фінансами та реалізації урядових політик, програм чи заходів у цій сфері у 

відповідності із чинними законами та положеннями на всіх рівнях публічного 

управління. Тобто в результаті функціонування ПФК суспільство має 

отримувати важливу інформацію про якість роботи держави у сфері публічних 

фінансів, адже, за твердженням відомого британського політика  М. Тетчер: 

“Немає жодних державних грошей, є гроші платників податків” [86].  

Враховуючи, що філософські основи і сама ідеологія сучасного ПФК, як 

зовнішнього незалежного контролю/аудиту у сфері публічних фінансів, 

повністю співзвучні з інноваційним світоглядом, у якому найвищою цінністю 

вважається творча, вільна і соціально відповідальна людина, вважаємо, що 

такий  ПФК  виступає у країні: 

1) важливим атрибутом забезпечення суспільної стабільності та розвитку 

правової держави й демократії; 

2) чітким і зрозумілим індикатором існування ефективної та підзвітної 

громадськості системи ДФК; 

3) показником високого рівня розвитку громадянського суспільства та 

його активної участі  в  процесі вироблення державної  політики  щодо 

управління публічними фінансами й контролю за її успішною реалізацією.  

Водночас, як відзначалося вище, парламентський контроль у сфері 

публічних фінансів в Україні включає:  безпосередній контроль ВРУ; контроль 

Рахункової Палати; контроль комітету ВРУ з питань бюджету.  

Згідно БКУ (глава 17, Розділ 5) Верховна Рада України здійснює 

контроль за дотриманням бюджетного законодавства у процесі [31]:  

1) визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний 

бюджетний період;   

2) розгляду проекту та прийняття закону про Державний бюджет 

України;  

3) внесення змін до закону про Державний бюджет України;   



 104 

4) виконання закону про Державний бюджет України, у т. ч. шляхом 

заслуховування звітів про виконання Державного бюджету України 

(включаючи звіти головних розпорядників коштів державного бюджету про 

використання ними бюджетних коштів та результати виконання відповідних 

бюджетних програм);   

5)  розгляду річного звіту про виконання закону про Державний бюджет 

України;  

6) використання кредитів (позик), що залучаються державою від 

іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій.  

Одночасно Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю 

Рахункової палати щодо виконання нею повноважень, визначених законом. 

При цьому БКУ (ст. 161) встановлено, що контроль за виконанням закону 

про Державний бюджет України здійснює Верховна Рада України як 

безпосередньо, так і через  Рахункову  палату. Річний звіт про виконання закону 

про Державний бюджет України подається до Верховної Ради України 

Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. І 

лише за  результатами  розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо 

річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України [31]. 

Необхідно також зауважити, що реалізацію контрольної функції у сфері 

ПФК можна простежити і на рівні комітетів Верховної Ради, яких у парламенті  

України восьмого скликання діє 27 [149]. 

Комітет ВРУ − орган Верховної Ради, який утворюється з числа народних 

депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної 

роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень 

ВРУ, виконання контрольних функцій. Комітет відповідальний перед ВРУ і 

підзвітний їй. Діяльність комітетів координує Голова ВРУ [145, ст. 1 (ч. 1)]. 

Отже, Комітети парламенту активно сприяють реалізації компетенції ВРУ, 

зокрема її контрольної функції [145, ст. 11 (п. 3)]. Хоча, діяльність комітетів у 

сфері здійснення парламентського контролю обумовлюється лише допоміжним 

характером такої діяльності з боку комітетів ВРУ. 
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 На комітет ВРУ з питань бюджету покладається одне з найважливіших 

завдань у сфері ПФК − детальна перевірка проекту закону про Державний 

бюджет України, який подається КМУ щодо основних напрямків бюджетної 

політики на наступний бюджетний період, і підготовка відповідного висновку. 

Галузеві комітети ВРУ мають можливість надавати свої коментарі щодо 

відповідних розділів бюджету та доводити їх до відома Комітету з питань 

бюджету.  

Під час представлення проекту закону про Державний бюджет України на 

наступний бюджетний рік Верховній Раді України голова Комітету з питань 

бюджету виступає з доповіддю щодо відповідності проекту закону тим вимогам, 

які зазначені в БКУ. Також Комітет з питань бюджету здійснює контроль під 

час внесення змін до Закону про Державний бюджет України, ним також 

розглядаються зміни та готується проект відповідного висновку. 

Загалом, до  повноважень  Комітету  ВРУ з  питань  бюджету належать [145]:  

1) підготовка  питання  щодо Основних напрямів бюджетної політики на 

наступний  бюджетний  період  та попередній розгляд  проекту  закону про 

Державний бюджет України;  

2) надання до поданих на розгляд Верховної Ради України законопроектів 

висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що 

регулюють бюджетні відносини;  

3) попередній розгляд річного звіту про виконання закону про Державний 

бюджет України та підготовка проекту рішення щодо цього звіту для розгляду 

ВРУ;  

4) попередній розгляд інформації КМУ, Міністерства фінансів України, 

Казначейства України, інших центральних органів виконавчої влади про стан 

виконання закону про Державний бюджет України протягом відповідного 

бюджетного періоду;  

5) взаємодія з Рахунковою палатою (включаючи попередній розгляд 

висновків і пропозицій Рахункової палати щодо результатів контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства). 
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Загалом процедура представлення і розгляду проекту Закону про 

Державний бюджет відображена на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Процедура представлення і розгляду проекту Закону про Державний 

бюджет [узагальнено автором на основі [158, с. 50] 

 

Зауважимо, що контрольна функція комітетів ВРУ отримала чітке 

конституційне закріплення після прийняття Закону України “Про внесення змін 

до Конституції України” (від  08.12.2004 року), яким  до  переліку  повноважень  

ВРУ було безпосередньо віднесено створення комітетів ВРУ для виконання 

контрольних функцій згідно Конституції України [142]. 

Окрім того правове регулювання контрольної діяльності комітетів ВРУ 

забезпечується законами України “Про  комітети Верховної Ради України”     

[145, ст. 27], “Про статус народного депутата України” [154], Регламентом 

ЕТАПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ І РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО 

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 

Народні депутати і комітети формують свої пропозиції щодо проекту Закону про Державний 

бюджет України і не пізніше 01 жовтня подають їх до Комітету з питань бюджету 

РП проводить експертизу проекту Закону по Державний бюджет України і до                             

01 жовтня доповідає про висновки Верховній Раді 

Не пізніше ніж до 15 жовтня Комітет з питань бюджету готує висновки і пропозиції 

щодо проекту Державного бюджет 

Не пізніше ніж до 20 жовтня Верховна Рада розглядає проект Закону про Державний 

бюджет України на наступний рік у першому читанні 

КМУ, за участі уповноважених представників Комітету з питань бюджету готує і 

протягом 14 днів, проте не пізніше ніж до 03 листопада, подає до ВРУ проект Закону 

про Державний бюджет України, підготовлений відповідно 

 до бюджетних висновків ВРУ 

Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні має бути 

завершений до 20 листопада 

Не пізніше ніж 25 листопада Комітет з питань бюджету готує законопроект для 

третього читання 

До 01 грудня року, що передує плановому, Закон про Державний бюджет України 

ухвалюється Верховною Радою 
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Верховної  Ради  України [153, ст.ст. 152-157, 161], а також постановами ВРУ 

(ст. 2  Закону України “Про комітети  Верховної Ради України”). 

Проте, й тут не обійшлося без юридичних колізій. Так, наприклад, ст. 27  

закону України “Про комітети Верховної Ради України” [145] декларує, що 

комітети ВРУ в бюджетному  процесі:   

1) мають право на внесення пропозицій щодо бюджетної політики з 

урахуванням Бюджетної декларації;   

2) попередньо розглядають проект закону про Державний бюджет 

України на відповідний бюджетний період та не пізніше 1 жовтня року, що 

передує плановому, подають свої пропозиції щодо цього  законопроекту  до  

профільного  комітету;   

3) мають право на виступ свого представника в обговоренні  питання  при  

розгляді проекту закону про Державний  бюджет  України  в  першому  читанні;   

4) попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету 

України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства) у частині, що віднесена 

до компетенції комітетів [145, ст. 27]. 

Однак, така трактовка прав комітетів у бюджетному процесі не відповідає 

змісту ст. 4 (п. 3) цього ж Закону, в якому встановлено, що контрольна функція 

комітетів у цій сфері полягає лише в контролі за виконанням Державного бюджету 

України в частині, що віднесена до предметів їх відання, для забезпечення 

доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у 

порядку, встановленому законом [145, ст. 14]. Тобто у ст. 27 закону [145] 

законодавець значно розширив межі бюджетного контролю з боку комітетів ВРУ. 

Водночас, п. 4 ст. 27 [145] входить у суперечність із положенням ч. 1  

ст. 161 Регламенту ВРУ [153], де встановлено, що контроль за виконанням 

державного бюджету України здійснює ВРУ як безпосередньо, так і через 

Рахункову палату. Тобто у цьому положенні Регламенту ВРУ не зафіксовано 

можливості попереднього  контролю  виконання  Державного бюджету України 

за комітетами ВРУ, окрім такого повноваження: “комітет, до предмета відання 
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якого належать питання бюджету, у двотижневий строк з дня отримання 

відповідних висновків та пропозицій Рахункової палати готує та подає на 

розгляд Верховної Ради проект постанови щодо річного звіту про виконання 

закону про Державний бюджет України” [153, ст. 161 (ч. 6)]. 

Проте, на наше переконання, прийняття Державного бюджету України 

належить більше до сфери законодавчої процедури, про що опосередковано 

свідчить і змістовне відокремлення бюджетного процесу від контрольних 

повноважень ВРУ у Регламенті  Верховної  Ради  України. Відповідно жодних 

юридичних підстав відносити участь комітетів ВРУ в бюджетному процесі саме 

до контрольних повноважень комітетів  ВРУ немає. Такі питання мають бути 

віднесені до законопроектної  функції комітетів. 

З огляду на викладене, вважаємо, що зміст контрольних  повноважень 

комітетів ВРУ (у т.ч. зі ст. 27 закону [145]) необхідно привести у відповідність 

до положень Регламенту Верховної Ради України. При цьому законодавчої 

конкретизації також потребують форми  взаємодії комітетів ВРУ з Рахунковою  

палатою та іншими державними органами щодо реалізації цілей та завдань  

парламентського контролю у сфері публічних фінансів. Більш детально це 

питання буде розкрито у наступному параграфі роботи. 

Загалом важливою віхою розвитку ПФК в Україні виступає створення 

Рахункової палати (як ВОА), яка за своєю природою, суттю та змістом є 

незалежною та унікальною державною інституцією. Унікальність Рахункової 

палати заключається в тому, що вона, здійснюючи свою діяльність від імені та 

в інтересах громадян України, має заслуговувати на довіру громадянського 

суспільства та сприйматися ним як легітимний інструмент зовнішньої, 

незаангажованої і компетентної оцінки системи управління публічними 

коштами на всіх рівнях публічного управління. 

Окрім того, внаслідок проведення Рахунковою палатою аудиторських 

місій, результати діяльності публічних органів влади мають ставати більш 

прозорими та зрозумілими й достовірно доводитися до відома всіх 

стейкхолдерів даного процесу (ВРУ, КМУ, громадянського суспільства, ЗМІ, 
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правоохоронних органів тощо). Для цього Рахункова палата оприлюднює звіти 

і надає іншу вичерпну та фахово-підготовлену інформацію, що є невід’ємною 

умовою для забезпечення суспільної стабільності та розвитку правової держави 

і демократії.  

На основі аналізу, проведеного у параграфі 2.1, вбачається, що в історії 

інституціонального становлення Рахункової палати можна виокремити такі етапи: 

− 1-й етап (1991-1996 рр.): етап попереднього формування та закріплення 

інституціональних засад Рахункової палати як ВОА держави; 

− 2-й етап (1996-2015 рр.): етап становлення та розвитку згідно Закону 

України “Про Рахункову палату” (від 11.07.1996 року  № 315/96-ВР). Включає 

такі підетапи розвитку, пов᾿язані зі змінами, які вносились до ст. 98 

Конституції, що визначає статус Рахункової палати як конституційного органу 

з особливою юрисдикцією: 

а) 1996-2004 рр. – розвиток зі звуженими контрольними повноваженнями: 

“Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені 

Верховної Ради України здійснює Рахункова палата” (редакція від 28.06.1996 

року № 315/96-ВР); 

б) 2004-2010 рр. – розвиток із розширеними контрольними 

повноваженнями: “Контроль від імені Верховної Ради України за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням 

здійснює Рахункова палата” (від 08.12.2004 року за № 2222- ІV); 

в) 2010-2013 рр. – розвиток зі звуженими контрольними повноваженнями: 

“Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені 

ВРУ здійснює Рахункова палата” (від 30.09.2010 року № 20-рп/2010): 

г) 2013-2015 рр. розвиток із повторно розширеними контрольними 

повноваженнями: “Контроль від імені ВРУ за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата. 

Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати 

визначаються законом” (від 19.09.2013 року № 586-VІІ); 



 110 

– 3-й етап (2015 р. – до ц.ч.): етап сучасного розвитку та модернізації 

згідно нового ЗУ “Про Рахункову палату”  (від 02.07.2015 року  № 576-VIII) та 

вимог INTOSAI. Враховує, що здійснення контролю та аудиту ВОА за 

доходною та видатковою частинами державного бюджету є вимогою 

основоположних міжнародних документів у сфері аудиту публічних фінансів. 

Отже, починаючи з 1996 року, згаданий контрольно-фінансовий орган 

декілька разів змінював своє найменування (Контрольна палата Верховної Ради 

України, Рахункова палата Верховної Ради України, Рахункова палата), 

визначення статусу, функцій та повноважень. Проте, до сьогодні Рахункова 

палата так і не змогла набути статусу ВОА в Україні, а пересічні громадяни 

відчути всієї “корисності” від її діяльності, оскільки:  

а) по-перше, в чинному законодавстві України (Конституції та Законі 

“Про Рахункову палату” [152]) майже не були враховані рекомендації Лімської 

Декларації основоположних керівних принципів аудиту;  

б) по-друге, до цього часу діяльність Рахункової палати залишається 

маловідомою суспільству через її інформаційну закритість та відсутність 

належного реагування на виявленні порушення у сфері публічних фінансів. Так, 

наприклад, за результатами інтерв’ю, проведеного Центром економічної 

стратегії з основними стейкхолдерами (депутати, розпорядники бюджетних 

коштів, національні громадські об᾿єднання (НГО) та ЗМІ), встановлено, що: 

– найвище оцінили свою обізнаність про Рахункову палату розпорядники 

бюджетних коштів (100%) та депутати (90%). При цьому лише 70% депутатів 

дали вірне пояснення ролі та мети діяльності Рахункової палати; 

– представники ЗМІ (30%) найменш обізнані про діяльність Рахункової 

палати; 

– найчастіше респонденти звужують функції Рахункової палати лише до 

“контролю над державними видатками” (близько 14% всіх респондентів); 

– 82% респондентів відповіли, що знають, що таке Рахункова палата, 

однак, якщо зважити самооцінку обізнаності респондентів на кількість 

неточних відповідей, то рівень  обізнаності падає до 68% [157]. 



 111 

Хоча, роль і значення функціонування вищих органів аудиту визначено 

ще Генеральною асамблеєю ООН, в резолюціях [234; 235] якої зазначено, що 

ВОА здатні підвищувати ефективність, підзвітність, результативність та 

прозорість публічного управління, сприяючи тим самим досягненню 

національних цілей і вирішенню першочергових національних завдань у сфері 

розвитку, а також цілей у сфері розвитку, узгоджених на міжнародному рівні, в 

т. ч. сформульованих і в Декларації тисячоліття. 

Саме тому важливим пріоритетом державної політики у сфері ПФК в 

Україні постало питання реформування діяльності Рахункової палати, у зв᾿язку 

з чим це питання було включено до Дорожньої карти реформ для Верховної 

Ради України VIII скликання та внесено до Угоди про Коаліцію депутатських 

фракцій “Європейська Україна” від 27.11.2014 року у складі реформи 

публічних фінансів (розділ VII) [192]. Нагальну необхідність реформування 

Рахункової палати також підтвердили Світовий банк, EUROSAI, та провідні 

іноземні ВОА (НАО Великобританії, Федеральна рахункова палата ФРН та ін.).  

У даному контексті важливо зауважити, що реформування Рахункової 

палати й приведення у відповідність застосованих в її роботі практик до 

міжнародних аудиторських стандартів  ISSAI з метою забезпечити нову якість 

відкритого державного управління і створити систему контролю для посилення 

підзвітності і відповідальності посадових осіб у бюджетній сфері, визначені й 

серед умов  подальшого  надання  Україні  фінансової  допомоги міжнародними 

кредитно-фінансовими інститутами та Угодою про Асоціацію України з ЄС 

[191]. 

Таким чином розвиток громадянської свідомості, необхідність змін 

системи державного управління та неможливість надалі використовувати 

застарілі підходи до контролю у сфері публічних фінансів  сформували потребу 

в оновленні застарілої редакції Закону України “Про Рахункову палату”. З цією 

метою 02.07.2015 року ВРУ було прийнято новий Закон України “Про 

Рахункову палату” [152] (набув чинності 09.08. 2015 року), який заклав основу 
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створення ефективного комплексного механізму ПФК у країні та до сьогодні 

визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати.   

Прийняття нового закону “Про Рахункову палату” [152]  актуалізувало в 

експертно-науковому середовищі дослідження його новел та недоліків, 

порівняно з попереднім актом.  

У зв᾿язку з цим відзначимо, що згідно оновленої редакції закону, 

Рахункова палата позиціонується як вищий орган державного зовнішнього 

фінансового контролю (аудиту), створений ВРУ, підпорядкований і підзвітний 

їй. Отже, Рахункова палата здійснює контроль від імені ВРУ, тобто − контроль 

від усього українського суспільства, а не від частини тимчасово активної 

політичної сили, більшості або меншості. 

Рахункова палата здійснює діяльність самостійно, незалежно від будь-

яких інших органів держави. Такий підхід відповідає положенням Конституції 

України (ст. 98) [78], яка визначає Рахункову палату як незалежний орган 

спеціальної конституційної  компетенції, який не входить ні до жодної із гілок 

влади, що передбачені Конституцією України.  

Водночас новим законом підтверджено організаційну, функціональну та 

фінансову незалежність Рахункової палати [152, ст. 3 (п. 2)] та  визначено, що 

така незалежність забезпечується: а) встановленим Конституцією України і цим 

Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад членів 

Рахункової палати; б) визначеними цим Законом та ін. законами України 

гарантіями діяльності Рахункової палати; в) особливим порядком 

організаційного забезпечення діяльності Рахункової палати, встановленим 

законом [152, ст. 3 (п. 3)]. 

З метою забезпечення формування політично незалежного, професійного 

складу Рахункової палати введено процедури конкурсного відбору кандидатів 

на посади членів Рахункової палати (стаття 20 (п.2) закону) та деталізовано 

вимоги до них (стаття 19 Закону) [152], що, нашу думку, має збільшити довіру 

громадськості до оприлюднюваних результатів  її діяльності. 
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Законом [152] передбачається, що Рахункова палата за результатами 

здійснення заходів ДЗФК (аудиту): регулярно інформує ВРУ, Президента 

України про результати здійснення заходів ДЗФК (аудиту), включаючи факти 

порушень бюджетного законодавства; подає ВРУ висновки щодо проекту 

закону про державний бюджет; щокварталу подає ВРУ висновки про стан 

виконання закону про державний бюджет, а також пропозиції щодо усунення 

виявлених відхилень і порушень; подає ВРУ висновки і пропозиції щодо 

річного звіту про виконання закону про державний бюджет України [193]. 

Як важливий інструмент забезпечення прозорості діяльності Рахункової 

палати та відкритого врядування (управління) сприймається запровадження 

парламентського контролю Рахункової палати за результатами щорічного звіту 

про її діяльність (як події бюджетного року), який подається вже  “не пізніше 1 

травня року, наступного за звітним” [152, ст. 30 (п. 1)]. 

 Цікавим також видається впровадження у практику проведення 

зовнішнього аудиту Рахункової палати та зовнішнього оцінювання її діяльності 

(ст. 43 закону [152]), який може проводитися за результатами представлення 

щорічного звіту про її діяльність один раз на три роки аудиторською фірмою, 

що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту. Така 

новація, на наш погляд, має забезпечити довіру суспільства до функціонування 

Рахункової палати, оскільки звіти про результати зовнішнього аудиту 

Рахункової палати та зовнішнього оцінювання її діяльності є публічними / 

доступними для громадськості і розміщуються на її офіційному веб-сайті. 

Загалом, основні новели нової редакції Закону України “Про Рахункову 

палату” з їх якісними перевагами більш детально подано в табл. 2.6. 

Водночас, позитивно оцінюючи новий закон, вважаємо, що деякі 

новаторські ідеї та зміни так і не набули завершеного цілісного характеру, що 

підтверджується відповідними прогалинами цього закону. 
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Таблиця 2.6 

Головні новели Закону України “Про Рахункову палату” (від 02.07.2015 року)* 
Переваги Статті ЗУ  Сутність зміни 

1. Повноваження РП дещо розширено та приведено 
їх у відповідність до ст. 98 Конституції України 

Ст. 1 
(п.1) 

РП від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням 
коштів до Державного бюджету України та їх використанням. 

2. Легімітизовано застосування поняття “аудит” у 
сфері ПФК через визнання аудиту як основної 
форми діяльності РП 

Ст. 4 
(п.1) 

Повноваження, покладені на РП Конституцією України, здійснюються через 
провадження заходів державного зовнішнього фінансового контролю (ДЗФК) (аудиту) 

Ст. 4 
(п.2) 

Такий аудит забезпечується РП шляхом здійснення фінансового аудиту, 
аудиту ефективності, експертизи, аналізу та ін. контрольних заходів. 

3. На законодавчому рівні регламентовано організаційну, 
функціональну та фінансову незалежність РП щодо 
проведення ДЗФК (аудиту) 

Ст. 3 
(пп.1-2) 

. РП є організаційно, функціонально та фінансово незалежною, самостійно 
планує свою діяльність. Діяльність РП ґрунтується на принципах законності, 
незалежності, об’єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості 

4. З метою збереження незалежності РП  заборонено 
будь-кому втручання у її діяльність  

Ст. 3 
(п.5) 

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних 
партій та громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність РП забороняється. 

5. Закріплено норму, яка зобов᾿язує РП 
використовувати у своїй діяльності міжнародні 
принципи та стандарти діяльності 

Ст. 3 
(п.7) 

РП застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності INTOSAI, 
EUROSAI та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю 
(ІSSAІ) в частині, що не суперечить Конституції та законам України. 

6. Розширено сферу дії принципів контролю/аудиту Ст. (п.1) Принципи РП визначені як “Принципи діяльності Рахункової палати…” (на 
відміну від попередньої редакції “Принципи здійснення контролю”), тобто 
такі принципи є характерними як для етапу організації контролю/аудиту, так 
і для етапу його здійснення. 

7. Запроваджено процедури конкурсного відбору 
кандидатів на посади членів РП та уточнено вимоги 
до них 

Ст. 19, 
20 (п.2) 

 

Такий підхід має забезпечити передумови для формування політично 
незалежного, професійного складу РП, що збільшуватиме довіру 
громадськості до її діяльності. 

8. Розширено коло осіб, що можуть залучатися для 
забезпечення виконання повноважень РП 

Ст. 38 
(п.2) 

Члени РП та посадові особи апарату РП можуть за їхньою згодою включатися до 
складу консультативних і дорадчих органів, що утворюються Президентом 
України, та брати участь у роботі таких органів на громадських засадах 

9. Змінено терміни подання та оприлюднення 
щорічного звіту РП 

Ст. 30 
(п.1) 

Змінено на більш ранній період – “не пізніше 1 травня року, наступного за 
звітним”, адже РП має забезпечувати достовірність і доступність для 
громадськості інформації, що дозволяє оцінювати і контролювати дії влади. 

10. Більш чітко виписана процедура реагування на 
звіти РП 

Ст. 36 Такий підхід має покращити дієвість аудитів у публічному секторі та інших 
контрольних заходів. 

11. Запроваджено практику проведення зовнішнього 
аудиту Рахункової палати та зовнішнього 
оцінювання її діяльності  

Ст. 43 Передбачено проведення такого аудиту за результатами представлення 
щорічного звіту про діяльність РП  один раз на три роки аудиторською фірмою, 
що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту.  

*Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі [78; 152] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Так, наприклад, у новому законі, як і раніше, всупереч вимогам 

стандартів ISSA, залишився не прописаним Статус Рахункової палати як ВОА, 

що здійснює негативний вплив на розподіл контрольних повноважень у системі 

вітчизняних контрольних органів, кожен з яких намагається взяти на себе роль 

основного (як то Держаудитслужба). Окрім того, в законі, так само як і в 

Конституції, знову немає прямих приписів, що характеризують правове 

положення Рахункової палати як органу, який створено в Україні. 

Привертає увагу чисто “формальний” характер оновлення закону, який 

було прийнято до проведення конституційної реформи. Це не дозволило 

розширити сферу діяльності Рахункової палати, включивши до неї місцеві 

бюджети, публічні фінанси і майно у цілому, що в умовах децентралізації 

мають велике суспільне значення. Відповідно Рахункова палата, на відміну від 

20 аналогічних органів країн ЄС (Австрія, Бельгія, Італія, Польща та ін.), 

залишилася позбавленою відповідних повноважень, щодо аудиту органів 

місцевого самоврядування. 

Хоча, заради справедливості, слід відзначити, що ст. 7 (п. 2) закону [152] 

передбачає проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту та аудиту 

ефективності щодо “…використання коштів державного бюджету, наданих 

місцевим бюджетам та фондам загальнообов’язкового державного соціального і 

пенсійного страхування”. Однак, БКУ (ст. 110) [31] обмежує контрольні 

повноваження Рахункової палати на рівні місцевих бюджетів використанням 

коштів лише у частині трансфертів, що надаються з державного бюджету. 

Разом із цим повноваження Рахункової палати були дивним чином 

обмежені за рахунок поєднання аудиту відповідності з фінансовим аудитом 

[152, ст. 4], хоча це суперечить стандартам ІSSAІ [232]. Адже згідно 

міжнародній практиці, ВОА у сфері публічних фінансів здійснюють аудит 

відповідності, фінансовий аудит та аудит ефективності.  

Незважаючи на те, що новим законом було введено процедури 

конкурсного відбору кандидатів на посади членів Рахункової палати, проте 

критерії такого відбору та порядок їх застосування залишилися невизначеними. 
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Хоча питання оновлення складу членів Рахункової палати, які на той час вже 

перевищили граничні терміни перебування на посадах на декілька років, 

постало досить гостро. Розпочатий у серпні 2015 року конкурс на заміщення 

посад 9 членів Рахункової палати проходив у декілька етапів (проходження 

спеціальної перевірки відповідно до закону України [152], співбесіда з 

представниками Комітету ВРУ з питань бюджету і остаточне прийняття 

рішення шляхом голосування у Парламенті) і тривав більше 1,5 року, однак 

нічим не завершився, так як у ВРУ не вистачило голосів для ухвалення рішення. 

Тому у червні 2017 року було оголошено повторний конкурс, завдяки якому 

лише через 2,5 роки після ухвалення закону [152] було сформовано керівництво 

Рахункової палати. 

Вагомим недоліком нового закону також залишилися не закріплені 

законодавчо заходи реагування на виявлені зі сторони Рахункової палати 

правопорушення, що могло б якісно посилити значимість її контрольних дій. 

Вважаємо за доцільне також зауважити на тому, що проведення 

зовнішнього аудиту Рахункової палати, передбачене новим законом  лише 1 раз 

на 3 роки [152, ст. 43], є недостатнім, так як  щорічне проведення зовнішнього 

аудиту могло б забезпечити більшу прозорість її функціонування та довіру 

суспільства до результатів її діяльності. 

І, насамкінець, відзначимо проблематику використовуваного в законі 

[152] понятійно-категорійного апарату, що підтверджується ототожненням 

понять державного зовнішнього фінансового контролю та аудиту, які за своєю 

природою, з одного боку, є взаємодіючими, а з іншого, мають багато 

відмінностей (насамперед, мету здійснення та ін.).  

У зв᾿язку з цим нагадаємо, що дефініція “державний фінансовий аудит” 

в чинному законодавстві вперше була згадана в БКУ (редакція від 21.06.2001 

року) [30, ст. 26 (п. 4)], де відзначено: “Зовнішній контроль та аудит фінансової 

та господарської діяльності бюджетних установ здійснюються Рахунковою 

палатою – в частині  контролю за використанням коштів Державного бюджету 
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України, Головним контрольно-ревізійним управлінням (КРУ) України – 

відповідно до його повноважень, визначених законом” [30]. 

Водночас законом України “Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні” встановлено, що державний фінансовий 

аудит є різновидом ДФК і його суть полягає в перевірці та аналізі органом ДФК 

фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання 

державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, 

правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової 

звітності, функціонування системи внутрішнього контролю [147, ст. 2]. 

Аналогічний підхід до визначення державного фінансового аудиту як різновиду 

ДФК використано і в ГКУ  [46, ст. 363 (ч. 3)].  

Законом України “Про Рахункову палату” від 02.07.2015 р., як відзначено 

вище, поняття “аудит” вже ототожнено із поняттям “державний зовнішній 

фінансовий контроль” [152, ст. 4 (п.2) ]. При цьому задекларовано, що ДЗФК 

(аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового 

аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.  

У доповнення до цього в лютому 2016 року було прийнято Положення 

про Державну аудиторську службу України [135], в якому зафіксовано, що 

ДФК реалізується Держаудитслужбою через здійснення державного фінансового 

аудиту, перевірки державних закупівель, інспектування (ревізії), моніторингу 

закупівель. Тобто державний аудит знову розглядається як одна із форм ДФК. 

Враховуючи вищевикладене, відзначимо наявність парадоксальної 

ситуації в чинному законодавстві, згідно якої мають місце одночасно три 

альтернативні варіанти, які по-різному розкривають сутність державного 

аудиту в системі ДФК (табл. 2.7).  

Загалом, згідно вже усталеної практики, має місце розмежування 

зовнішнього (незалежного) і внутрішнього державного аудиту, яке в Україні на 

законодавчому рівні вперше відбулося лише в 2008 році, а саме після прийняття 

нової редакції Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового 

контролю на період до 2015 року [80].  
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Таблиця 2.7 

Альтернативні варіанти розкриття сутності державного аудиту (ДА)  

в системі ДФК згідно чинного законодавства України* 

 Варіанти 

1-й варіант 2-й варіант 3-й варіант 

1. ЗНА БКУ [30, ст. 26 (п. 4)] 1. ГКУ [46, ст. 363];  

2. ЗУ “Про основні засади 

здійснення ДФК  в Україні” 

(ст. 2-3) [147, ст.ст 2-3];  

3. Положення про Державну 

аудиторську службу України [135] 

ЗУ “Про 

Рахункову палату” 

152, ст. 4 (п. 2)] 

2. Сутність 

ДА 

Вміщує лише згадування про 

“зовнішній контроль та аудит 

фінансової й  господарської 

діяльності  бюджетних  установ” 

Різновид та одна із форм 

ДФК, що визначається в 

рамках системи внутрішнього 

контролю 

 Ототожнюється із 

ДЗФК  

3. Суб᾿єкт, 

що здійснює 

аудит 

РП – в частині контролю за 

використанням коштів 

Держбюджету; Головне 

КРУ – згідно повноважень 

Орган ДФК, тобто ДФІ 

(наразі Держаудитслужба) 

Виключно РП 

*Джерело:узагальнено та систематизовано автором з використанням [30; 46; 135; 147; 152] 

 

У табл. 2.8 проведемо порівняльний аналіз внутрішнього та зовнішнього 

державного аудиту на підставі таких ознак, як: мета; форми проведення; суб᾿єкт, 

який проводить аудит; особливості підзвітності; результати.  

Таблиця 2.8 

Порівняльний аналіз внутрішнього та зовнішнього державного аудиту * 

Вид ДА Мета  Форми  

проведення 

Суб᾿єкт, який 

проводить аудит 

Особливості 

підзвітності 

Результати 

аудиту 

Державний 

внутрішній 

аудит 

Виявлення та запобіган-
ня незаконному, 
неефективному   та 
нерезультативному 
використання бюдж. 
коштів, виникненню 
помилок чи інших 
недоліків у д-сті 
бюдж. установи та 
підвідомчих їй 
бюджетних установ 

Фінансовий 

аудит; аудит 

ефективності 

Держаудитслужба; 

уповноважені 

самостійні 

підрозділи, що 

підпорядковуються 

керівництву 

органу  

державного чи 

комунального 

сектору 

Результати 

доводяться до 

відома  

керівництва 

державних і 

комунальних 

органів за під-

порядкуванням 

 

 

Розробка 

незалежних та 

об’єктивних 

рекомендацій і 

консультацій 

щодо удоско-

налення 

функціо-

нування/ 

викоритання 

об᾿єкта 

аудиту 

Державний 

зовнішній 

аудит 

Надання суспільству 

об᾿єктивної інф-ції 

про якість управління 

у сфері ПФ 

Фін.аудит, аудит 

ефективності[152] 

Згідно стандартів 

ІNTOSAІ: фін. 

аудит; аудит 

відповідності; 

аудит ефективності  

Рахункова 

палата 

Рахункова 

палата регулярно 

інформує ВРУ 

та громадськість 

про результати 

своєї роботи 

*Джерело: узагальнено автором на  основі  [3; 118; 152; 232]  
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Сучасні повноваження, покладені на Рахункову палату Конституцією 

України, здійснюються через провадження заходів державного зовнішнього 

фінансового контролю (аудиту), який забезпечується шляхом здійснення 

фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших 

контрольних заходів [152, ст. 4 (п.п. 1, 2)]. 

У зв᾿язку з цим відзначимо, в міжнародній практиці країн-членів  

INTOSAI головними формами зовнішнього аудиту у сфері публічних фінансів, 

як сукупності цілей і похідних від них стандартів аудиторської діяльності [216, р. 4], 

виступають: фінансовий аудит; аудит відповідності; аудит ефективності (рис. 2.2).  

 
 

Рис. 2.2.  Форми  зовнішнього аудиту у сфері публічних фінансів 

 згідно вимог INTOSAI  [розроблено автором з використанням  [216; 232] 

 

Враховуючи вищевикладене, у табл. 2.9 підведемо підсумки проведеного 

компаративного аналізу головних форм зовнішнього аудиту у сфері публічних 

фінансів.  

Згідно міжнародної практики головним системо-формуючим чинником у 

рамках інституту зовнішнього аудиту у сфері публічних фінансів виступає, як 

правило, аудит ефективності (performance audit) або “аудит виконання/дій”. 

Аудит фінансової звітності  

(financial reporting) 

Аудит економічності 
(audit of the economy of 
administrative activities)  

Аудит продуктивності 

(audit of the efficiency) 

Аудит фінансового 

менеджменту (regulatory   

framework) 

Аудит результативності 
(audit of the effectiveness  of 

performance) 

ФОРМИ  ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ 
 ЗГІДНО ВИМОГ INTOSAI 

 

 

Фінансовий аудит (financial audit) 

 

Аудит відповідності/законності  (compliance audit) 
 

Аудит ефективності (performance audit) 
 

ISSAI 
4000-
4999 

 

ISSAI 
1000-
2999 

 

ISSAI 
3000-
3999 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Таблиця 2.9 

Порівняльний аналіз форм зовнішнього аудиту у сфері публічних 

фінансів у міжнародній практиці* 

Ознаки 

порівняння 

Фінансовий аудит  Аудит відповідності  Аудит ефективності  

1. Мета Оцінка фінансових операцій 

або встановлення  

відповідності фінансової 

інформації, що 

перевіряється, 

стандартам діяльності та 

регуляторним умовам  

Перевірка відповідності/ 

законності предмета аудиту 

повноваженням, тобто 

виконання норм чинного 

зак-ва (наприклад, 

законності проведених 

фін. операцій та ін.) 

Об᾿єктивна перевірка 

урядових (government) дій, 

програм та організацій та 

конструктивне сприяння 

економічному, продуктивному 

та результативному ПУ 

2. Види  

аудиту 

Аудит фінансової 

звітності; аудит 

фінансового 

менеджменту  

− Аудит економічності;  аудит 

результативності; аудит 

продуктивності  

3. Базові 

керівні 

принципи 

INTOSAI 

ISSAI 1000-2999   

 

ISSAI 4000-4999   

  

ISSAI 3000-3999   

 

4. 

Предмет 

аудиту 

Перевіряються окремі 

фінансові операції, порядок 

організації та ведення 

бухгалтерського обліку, 

фінансова звітність та ін. 

ключові  управлінські 

процедури  

Відповідність в істотних 

аспектах діяльності, 

фінансових операцій та 

інформації повноваженням 

тих, хто управляє 

аудитованою організацією 

Вивченню підлягають не 

лише окремі фінансові 

операції, а й усі сфери 

функціонування публічного 

сектору, включаючи перевірку 

діяльності систем публічних 

організації та управління  

5.Рівень 

публічності 

Менш відкриті до аудиторських перевірок та до 

оприлюднення результатів таких перевірок 

Більш відкриті для аудитор-

ських перевірок; результати 

такого аудиту, як правило, 

мають оприлюднюватись 

6.Акаде-

мічна база 

Управлінський, бухгалтерський та фінансовий 

облік, нормативно-законодавча база 

Публічне управління та 

адміністрування, економіка, 

соціологія, право 

*Джерело: узагальнено автором на основі [118; 216; 217; 232] 

 

Такий вид аудиту  виник в сер. 60-х років ХХ ст. у Швеції на основі теорії 

“трьох Е”: економія (economy), ефективність (efficiency), результативність 

(effectiveness). Лімською Декларацією (ст. 4 (п. 2)) аудит ефективності по 

відношенню до фінансового аудиту в публічному секторі визначається як 

“інший вид аудиту, що спрямований на оцінювання економічності, ефективності 

та результативності публічної адміністрації. Аудит ефективності охоплює не 

лише окремі фінансові операції, а й усі сфери функціонування публічного 

сектору, включаючи перевірку систем організації та управління” [232]. 
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Згідно ISSAI 3100 [217, р. 2] аудит ефективності − незалежна, об᾿єктивна 

та надійна перевірка урядових (government) дій, операцій, програм та 

організацій з точки зору відповідності трьом принципам − економічності, 

результативності та ефективності, спрямованих на досягнення кращих 

результатів. Відповідно основною метою аудиту ефективності є конструктивне 

сприяння економічному, продуктивному та результативному управлінню, що, у 

свою чергу,  дозволяє виокремити три його функціональні складові: 

− аудит економічності (audit of the economy of administrative activities): 

згідно принципів, досвіду й поширеної практики управлінської діяльності; 

− аудит продуктивності (audit of the efficiency): щодо використання 

людських, фінансових та ін. ресурсів, у т.ч. й інформаційних систем, 

виконавчих дій, систем моніторингу та ін.; 

− аудит результативності (audit of the effectiveness of performance): у 

контексті досягнення цілей об᾿єкту перевірок та встановлення фактичного 

впливу відповідної діяльності в порівнянні із заходами, що передбачалися. 

Доцільність існування означених складових аудиту ефективності 

обумовлена тим, що “в міру підвищення суспільної свідомості дедалі більшими 

стають вимоги щодо суспільної відповідальності та підзвітності осіб чи органів, 

які уповноважені управляти публічними фінансами, тож є потреба в тому,  щоб 

процес відповідальності та підзвітності був наявним і функціонував ефективно 

й результативно” [217].  

Проведення аудиту ефективності необхідне, насамперед, для оцінки 

управлінських рішень, тому його елементи можуть бути частиною більш 

широкого аудиту, який охоплює також аудит відповідності та фінансовий аудит.  

Однак, як засвідчує ст. 4 (п. 2) закону України [152], у переліку 

повноважень Рахункової палати аудит відповідності відсутній, що  суперечить 

стандартам та існуючій міжнародній практиці. У даному контексті зауважимо, 

що згідно чинного законодавства Рахункова палата здійснює лише фінансовий 

аудит та аудит ефективності щодо [152, ст. 7 (п. 1)]:  
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− надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових 

платежів та ін. доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами 

таких надходжень; 

− проведення витрат державного бюджету, включаючи використання 

бюджетних коштів на забезпечення діяльності ВРУ, Президента України, КМУ, 

КСУ, ВСУ, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Вищої ради правосуддя, Генеральної прокуратури 

України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України; 

− використання коштів державного бюджету, наданих місцевим 

бюджетам та фондам загальнообов’язкового державного соціального і 

пенсійного страхування; здійснення таємних видатків державного бюджету;  

− управління об’єктами державної власності, що мають фінансові 

наслідки для державного бюджету, включаючи забезпечення відрахування 

(сплати) до державного бюджету коштів, отриманих державою як власником 

таких об’єктів, та використання коштів державного бюджету, спрямованих на 

відповідні об’єкти; 

− надання кредитів з державного бюджету та повернення таких коштів до 

державного бюджету; 

− операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, 

державних гарантій, обслуговування і погашення державного та гарантованого 

державою боргу;  

− використання кредитів (позик), залучених державою до спеціального 

фонду державного бюджету від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що 

призводить до фінансових наслідків для державного бюджету, у межах, які 

стосуються таких наслідків;  

− здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету; 

− виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, 

державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам 

господарювання за рахунок коштів державного бюджету;  
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− управління коштами державного бюджету центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів;  

− стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;  

− інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до державного 

бюджету та їх використанням;  

− виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України. 

Разом із цим Рахункова палата успішно продовжує розвивати такі 

напрями аудиту як екологічний аудит (у рамках аудиту ефективності), 

спеціалізовані аудити (наприклад, аудит державного боргу, готовності 

до  стихійних лих, ІТ-систем, шахрайства та корупції та ін.).  

Загалом, на сьогодні правове регулювання діяльності Рахункової палати 

не обмежується лише Конституцією України (статті 95 та 98) [78] та Законом 

України “Про Рахункову палату” (від 02.07.2015 року) [152], оскільки певні 

процедурні питання здійснення заходів ДЗФК (аудиту) визначено в окремих 

кодексах України (БКУ, ГКУ, ККУ та ін.), а також у НПА самої Рахункової 

палати   (рекомендації, правила, методики та ін.) (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

Перелік основних нормативно-правових актів (НПА),  

що забезпечують  діяльність Рахункової палати * 

Вид НПА Номер 

НПА 

Назва НПА Дата 

прийняття 

 

 

Закони 

України 

586- VІІ Конституція України (ст. 95 та 98) 28.06.1996  

8073-X Кодекс України про адміністративні правопорушення  07.12.1984 

1798-XII Господарський процесуальний кодекс України  06.11.1991 

2341-III Кримінальний кодекс України (зі змінами від 16.05.2013 р.)  05.04.2001 

2456-VI БКУ (зі змінами від 27.03.2014 р.) 08.07.2010 

1861-VI Про Регламент ВРУ (зі змінами від 03.09.2013р.) 10.02.2010 

 Про державний бюджет (щорічний)   

576-VIII Про Рахункову палату  02.07.2015 

922-VIII Про публічні закупівлі  25.12.2015 

НПА 

Рахункової 

палати 

№ 5-5 Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою 

фінансового аудиту 

22.09.2015 

№ 8-5 Рекомендації з управління і контролю якості контрольних 

заходів, що проводяться Рахунковою палатою 

10.11.2015 

№ 8-6 Правила професійної етики посадових осіб Рахункової палати  10.11.2015 

*Джерело: узагальнено автором на основі [37] 

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16738000
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Основні інституційні механізми взаємодії Рахункової палати з ВРУ 

визначені положеннями Регламенту Верховної Ради України [153] та закону 

України “Про Рахункову палату” (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Основні інституційні механізми взаємодії Рахункової палати з 

Верховною Радою України* 

Згідно положень Регламенту ВРУ Згідно закону України “Про Рахункову палату” 

“Контроль за виконанням Державного бюджету 

України здійснює ВРУ як безпосередньо, так і 

через Рахункову палату” [153, (ст. 161 (ч. 1))] 

Призначення і звільнення Верховною Радою 

України Голови та інших членів Рахункової 

палати [152, ст. 37] 

“Із співдоповідями про виконання закону про 

Державний бюджет України виступають голова 

комітету, до предмету відання якого належать 

питання бюджету, та Голова РП”. Передбачається 

також можливість заслуховування головних 

розпорядників коштів щодо результатів виконання 

бюдж. програм за звітний період [153, (ст. 162 (ч. 3))] 

Інформування ВРУ та її органів про результати 

здійснення РП заходів ДЗФК (аудиту) [152, ст.37] 

Подання і представлення ВРУ щорічного звіту 

про результати діяльності РП [152, ст.37] 

Заслуховування ВРУ та її органами доповідей 

та інформацій (повідомлень) членів РП щодо 

здійснення заходів ДЗФК (аудиту) [152, ст.37] 

Передбачено право прийняття ВРУ 

процедурного рішення про здійснення 

Рахунковою палатою позапланового аудиту за 

ініціативою не менше, ніж однієї депутатської 

фракції (депутатської групи), але не частіше 

одного разу впродовж однієї чергової сесії 

Надання Рахунковою палатою, в межах її 

компетенції, консультацій ВРУ [152, ст.37] 

Участь народних депутатів України у 

засіданнях РП [152, ст.377] 

Участь членів Рахункової палати у засіданнях 

ВРУ та її органів [152, ст.37] 

“РП за дорученням ВРУ проводить експертизу 

проекту закону про Державний бюджет України 

на наступний рік і до 1 жовтня року, що передує 

плановому, подає свої висновки ВРУ” [153, 

(ст. 156 (ч. 3))] 

Встановлений обов’язок розгляду на 

засіданнях РП депутатських запитів і звернень 

[152, ст.37] 

*Джерело: узагальнено на основі [152; 153] 

 

При цьому правилами взаємодії Рахункової палати з комітетами ВРУ 

передбачено [158, с. 57]: 

1) право попереднього розгляду питання про виконання державного 

бюджету у частині, віднесеній до компетенції комітетів; 

2)  розгляд комітетами узагальнених відомостей, отриманих відповідно до 

Закону України “Про Рахункову палату” (звіти, рішення); 

3) розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства на підставі 

отриманих доповідей та інформаційних повідомлень від Рахункової палати; 

4) підготовка висновків з питань, передбачених законом України [152]; 

публікація стенограм і повідомлень на веб-сайтах комітетів; 
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5) законодавчо встановлений обов’язок розгляду на засіданнях РПУ 

звернень комітетів [152, ст. 27]. 

Отже, дослідження механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів засвідчує, що завдання забезпечити законодавчі підстави 

для набуття Рахунковою палатою статусу ВОА залишилося невиконаним. У 

результаті розвиток чинного законодавства в частині визначення статусу та 

повноважень Рахункової палати відбувається переважно з урахуванням 

принципів Мексиканської декларації незалежності ВОА, які передбачають 

забезпечення незалежності ВОА у тих випадках, коли така незалежність не 

проголошена в Конституції держави, або проголошена лише формально.  

Таким чином, з огляду на час та історичну особливість створення, можна 

стверджувати, що парламентський контроль у сфері публічних фінансів є 

продуктом демократичного розвитку України, який уособлює нагальну потребу 

українського суспільства мати  повну й достовірну оцінку якості державного 

управління у сфері публічних фінансів. Тому такий ПФК має діяти відкрито й 

публічно. Однак, процес сучасного реформування механізмів забезпечення 

ПФК в Україні не  позбавлений серйозних проблем, які можуть перешкоджати 

його успішній реалізації. Все це актуалізує необхідність подальших наукових 

розвідок щодо діагностики ефективності функціонування Рахункової палати як 

вищого органу парламентського контролю у сфері публічних фінансів.  

 

2.3. Оцінка ефективності діяльності Рахункової палати як органу 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів 

 

У продовження дослідження механізмів ПФК відзначимо, що головним 

органом парламентського контролю у сфері публічних фінансів в Україні 

виступає Рахункова палата, яка на сьогодні є однією з наймолодших 

аудиторських інституцій у складі INTOSAI.  
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Напрямками сучасної діяльності Рахункової палати у 2017 році 

охоплювалися найважливіші сфери функціонування держави та суспільства, а 

саме [37]:  

− фінансова та бюджетна політика;  

− доходи державного бюджету;   

− оборонна та правоохоронна діяльність;  

− АПК, природоохоронна діяльність та надзвичайні ситуації;  

− державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи;  

− правове забезпечення;  

− соціальна політика;  

− наука та гуманітарна сфера;  

− використання коштів державного бюджету в регіонах;  

− промисловість, виробнича інфраструктура та державна власність.  

При цьому у своїй діяльності Рахункова палата керується принципами 

законності, незалежності, об’єктивності, безсторонності, гласності та 

неупередженості [152, ст. 3 (п.1)]. Тобто законодавець у новому законі [152] 

пішов по шляху вилучення принципу плановості, який мав місце у попередній 

редакції Закону “Про Рахункову палату” (від 1996 р.), та доповнення нового 

закону [152] такими новими принципами як “безсторонність” і 

“неупередженість”. 

Основні завдання цієї інституції згідно останньої редакції закону [152] –  

здійснення ДЗФК (аудиту) від імені ВРУ за надходженням коштів до 

державного бюджету України та їх використанням, зокрема: 

– організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням 

видаткової частини державного бюджету України, витрачанням бюджетних 

коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів; 

– контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, 

науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони 

довкілля; 
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– здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і 

зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків, 

валютних і кредитно-фінансових ресурсів; 

– контроль за законністю та своєчасністю руху коштів державного 

бюджету та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку 

України та уповноважених банках; 

– аналіз встановлених відхилень від показників державного бюджету та 

підготовка пропозицій для їх усунення, а також для удосконалення бюджетного 

процесу в цілому; 

– регулярне інформування Верховної Ради України та її комітетів про хід 

виконання державного бюджету України та стан погашення внутрішнього і 

зовнішнього боргу, про результати здійснення інших контрольних функцій; 

– виконання інших завдань, передбачених для Рахункової палати чинним 

законодавством України [152]. 

Реалізацію визначених вище завдань Рахункової палати на сьогодні 

забезпечують 10 профільних департаментів в її складі, а також 7 

територіальних управлінь зі сферою охоплення по 24 областям України 

(рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Територіальні управління Рахункової палати  

[узагальнено автором на основі [37]] 

ТУ РП по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ) 

ТУ РП по Дніпропетровській та Запорізькій областях (у м. Дніпро) 

ТУ РП по Харківській, Сумській та Полтавській областях (у м. Харків) 

ТУ РП по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (у м. Одеса) 

ТУ РП по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій 

областях (у м. Вінниця) 

ТУ РП по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та 
Закарпатській областях (у м. Львів) 

ТУ РП по Донецькій та Луганській областях (тимчасово у м. Харків) 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ (ТУ) РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ 
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Відзначимо, що взаємодія 10 профільних департаментів і 7 

територіальних управлінь Рахункової палати забезпечується через проведення 

територіальними управліннями координованих профільними департаментами 

аудитів, а також самостійних контрольних заходів щодо перевірки законності, 

ефективності та доцільності витрачання коштів державного бюджету України і 

державних цільових фондів органами публічної влади, установами, 

організаціями та підприємствами незалежно від форми власності. 

Загальну сформовану організаційну структуру Рахункової палати на 

кінець 2017 року відобразимо на рис. 2.4.  

 
 

Рис. 2.4. Організаційна структура Рахункової палати на кінець 2017 року 

(узагальнено згідно [37]) 

ГОЛОВА РП 

Управління організаційної роботи 

Секретар РП 

Департаменти Функціональні підрозділи 

Департамент з питань бюджетної політики 
 Департамент з питань доходів бюджету 

Департамент з питань правового забезпечення 

Департамент з питань державного боргу, 
міжнародної діяльності та фінансових установ 
 

Департамент з питань оборони та 
правоохоронної діяльності 
 Департамент з питань АПК, природо-
охоронної діяльності та НС 
 
Департамент з питань соціальної політики 
 Департамент з питань використання 
коштів державного бюджету в регіонах 
 Департамент з питань науки та 

гуманітарної сфери 
 Департамент з питань промисловості, 
виробничої інфраструктури та державної 
власності 
 

Управління організаційного забезпечення 
засідань РП 

Управління інформаційної політики 

Управління міжнародного співробітництва 
 Управління стратегічного розвитку, 

аналітики та стандартів 
 

Управління інформаційних ресурсів та 
технологій 
 Управління кадрового забезпечення 

Сектор з режимно-секретної роботи 
 Провідний консультант з перепускного 

режиму 
 Управління розвитку інфрастуктури 
 Сектор запобігання порушенням 

законодавства 
 Сектор внутрішнього аудиту 

Фінансове управління 
 Відділ документообігу та контролю 

Територіальні управління РП 

Патронатна служба  
(служба радників Голови РП) 

 

Заступник  
Голови РП 
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Законом встановлено, що Рахункова палата в Україні функціонує як 

державний колегіальний орган [152, ст. 1]. Станом на кінець 2017 року загальна 

чисельність фактично працюючих у Рахунковій палаті складала 428 осіб, що на 

4 особи (або 4,8 %) менше, ніж у 2012 році (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Динаміка чисельності працівників та укомплектованості штату 

Рахункової палати  протягом 2012-2017 років [побудовано на основі [37]] 

 

У складі працівників Рахункової палати на кінець 2017 року перебували: 

члени Рахункової палати – 8 осіб (1,9 %); державні службовці – 384 особи  

(89,7 %); працівники патронатної служби – 2 особи (0,5 %); працівники, які 

виконують функції з обслуговування – 9 осіб (2,1 %); робітники і службовці – 

25 осіб (5,8 %). Зокрема в центральному апараті Рахункової палати працювало 

327 осіб, у територіальних управліннях – 101 особа [37]. 

Науковий потенціал Рахункової палати представлений 3 докторами наук, 

21 кандидатом наук та 2 аспірантами. Окрім того, в установі працюють 13 осіб 

удостоєних почесних звань: 8 осіб – “Заслужений економіст України”; 3 – 

“Заслужений юрист України”; 1 – “Заслужений працівник сільського 

господарства”; 1 – “Заслужений журналіст України” [37]. 

Загальна укомплектованість штату Рахункової палати на кінець 2017 року 

складала 80%, що засвідчує наявність проблеми кадрового забезпечення [37]. 

На думку члена Рахункової палати В. Невідомого [109, с. 118], загальне 

значення реформованої аудиторської інституції заключається в тому, що на неї 
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“фактично покладається фідуціарний обов’язок оцінювання існуючих систем 

управління публічними фінансами та ризиків їх ефективності (ISSAI 12): 

зміцнення підзвітності, прозорості та цілісності державного сектору; публічні 

сталі взаємовідносини з громадянами, парламентом та іншими зацікавленими 

сторонами”.  

Основні повноваження Рахункової палати визначені ст. 7 (ч.1) закону 

України “Про Рахункову палату” [152] та здійснюються її працівниками через 

провадження заходів ДЗФК (аудиту) (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12  

Перелік повноважень Рахункової палати* 
№з/п Вид повноваження 

1 Здійснення фінансового аудиту та аудиту ефективності 

2 Проведення експертизи поданого до ВРУ проекту закону про Державний бюджет 

України та підготовка  відповідних висновків 

3 Аналіз виконання Державного бюджету України та підготовка  відповідних висновків, 

а також пропозицій щодо усунення виявлених відхилень і порушень 

4 Аналіз річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України, поданий 

КМУ, та підготовка відповідних висновків з оцінкою ефективності управління коштами 

державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення виявлених порушень та 

вдосконалення бюджетного законодавства 

5 Аналіз ефективності використання суб’єктами господарювання пільг із сплати до державного 

бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів, доцільності функціонування пільгових 

режимів оподаткування та їх впливу на загальний стан надходжень державного бюджету 

6 Здійснення попереднього аналізу, до розгляду на засіданнях комітетів ВРУ та на 

пленарних засіданнях ВРУ, звіту Антимонопольного комітету України та звіту Фонду 

державного майна України в частині, що впливає на виконання державного бюджету 

7 Здійснення за зверненням органів місцевого самоврядування, фондів загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного страхування, державних підприємств та інших 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки заходів ДЗФК (аудиту) щодо 

відповідних місцевих бюджетів та діяльності суб’єктів звернення 

8 Направлення за результатами заходів ДЗФК (аудиту) обов’язкові для розгляду рішення РП 

9 Аналіз реалізаці наданих Рахунковою палатою рекомендацій (пропозицій) з метою 

оцінки їх результативності 

10 Звернення до суду у разі порушення об’єктами контролю повноважень членів РП та 

посадових осіб апарату РП, зокрема щодо усунення перешкод у реалізації таких повноважень 

11 У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення 

інформування про них відповідні правоохоронні органи 

12 Здійсненння співробітництва з вищими органами аудиту інших держав, міжнародними 

організаціями, укладання з ними угоди про співробітництво, проведення з ВОА інших 

держав спільних і паралельних аудитів 

13 Здійснення методичної та методологічної роботи з питань ДЗФК (аудиту) 

14 Забезпечення проведення для посадових осіб апарату Рахункової палати навчання та 

підвищення кваліфікації 

15 Здійснення інших повноважень, визначених законом 

*Джерело: [152, ст. 7] 
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Отже, повноваження Рахункової палати, незважаючи на оновлення 

базового законодавства у 2015 році,  переважно лишилися в раніше окреслених 

межах і пов᾿язані, як правило, із контролем за формуванням і використанням 

Державного бюджету України, який  можна представити у вигляді таких стадій 

трирічного циклу [37]: 

1) попередній контроль: здійснюється під час формування проекту 

державного бюджету на наступний рік; 

2) поточний контроль: здійснюється під час виконання державного 

бюджету за звітний рік; 

3) подальший контроль: передбачає перевірку виконання державного 

бюджету за попередній рік. 

Практична реалізація завдань і повноважень Рахункової палати має 

сприяти практичній імплементаці статей 346 і 347 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, де передбачається розвиток зовнішнього аудиту, що базується 

на  міжнародних стандартах та відповідає основоположним принципам 

підзвітності, прозорості, економності, ефективності та результативності. 

З огляду на це, надалі перейдемо до аналізу загальної ефективності 

діяльності Рахункової палати, адже як вірно зазначає О.В. Артюх, 

“забезпечення ефективності взагалі є однією з цільових установок контролю, а 

не принципом його функціонування” [7, с. 23]. Згадування про “оцінку 

результативності та ефективності діяльності Рахункової палати із зазначенням 

стану виконання плану роботи та звіту про виконання паспорта бюджетної 

програми” вміщує також і ст. 30 (п.1, п/п. 3) Закону [152], в якій встановлено, 

що Рахункова палата має подавати до ВРУ щорічний звіт про свою діяльність. 

Хоча діяльність своїх структурних підрозділів Рахункова палата перевіряє 

шляхом проведення внутрішнього аудиту (ст. 42 (п. 1) [152]. 

На наш погляд, система оцінки ефективності діяльності Рахункової 

палати має здійснюватися за трьома базовими критеріями: результативність, 

дієвість, економічність (табл. 2.13). При цьому для аналізу базових критеріїв 

мають використовуватися як абсолютні, так і кількісні показники. 
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Таблиця 2.13 

Порівняльна характеристика критеріїв ефективності діяльності 

Рахункової палати* 

Критерій 

ефективності 

Сутність критерію Показники 

Результативність Сукупний результат 

діяльності РП 

Кількість перевірених нею об᾿єктів; кількість 

проведених контрольно-аналітичних та експертних 

заходів; виявлений обсяг публічних коштів, 

використаних з порушеннями законодавства;  

виявлений обсяг неефективно використаних 

публічних коштів; виявлений обсяг публічних 

коштів, використаних не за цільовим призначенням;  

обсяг порушень і недоліків при адмініструванні 

доходів державного бюджету; кількість 

підготовлених актів ревізій і приписів тощо 

Економічність Критерій, пов’язаний з 

обсягами кошторисного 

фінансування РП 

Обсяг фінансування РП; обсяг коштів, витрачених 

на провадження заходів ДЗФК (аудиту); обсяг 

коштів, витрачених на підготовку матеріалів для 

незалежних аудиторів тощо 

Дієвість Форма результативності - 

конкретна участь РП в 

розв᾿язанні завдань щодо 

контролю за ефективним 

формуванням, розподілом 

та використанням публічних 

коштів  

Кількість виконаних приписів; обсяг коштів, 

повернутих у бюджет; обсяг збільшення дохідної 

частини бюджету або економії його видаткової 

частини; кількість рішень, кримінальних справ,  

справ про адміністративні порушення тощо 

*Джерело: узагальнено автором з використанням [23] 

 

З урахуванням викладеного, надалі охарактеризуємо особливості 

діяльності Рахункової палати у 2012-2017 роках. 

Розпочнемо з аналізу результативності діяльності Рахункової палати. Так, 

аналіз діяльності Рахункової палати за 2012-2017 роки засвідчив зменшення 

кількості перевірених Рахунковою палатою об᾿єктів (із 903 до 635 або на 30%), 

що стало наслідком загального зменшення проведених нею контрольно-

аналітичних та експертних заходів за цей же період (із 896 до 638 або на 29%). 

При цьому загальна кількість документів щодо реагування, за результатами 

проведених Рахунковою палатою контрольно-аналітичних заходів, має 

позитивну тенденцію до зростання: із 429 у 2012 році  до 633  у 2017 році або 

на 35%) (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Порівняльна динаміка основних показників результативності 

діяльності Рахункової палати у 2012-2017 рр., од. 

[побудовано автором за даними [37]] 

 

Хоча, загальний показник виконання об᾿єктами ДЗФК (аудиту) 

рекомендацій Рахункової палати у 2017 році становить близько 70 %, у т.ч. :  за 

результатами заходів ДЗФК (аудиту), до кінця року 48,9 % було виконано 

повною мірою, а 22 % – частково. Це пояснюється тим, що значна частина 

невиконаних рекомендацій Рахункової палати стосується внесення змін до 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, для виконання яких 

необхідний більший проміжок часу, ніж один рік [37]. 

Разом із цим аудиторами Рахункової палати виявлено значні порушення 

бюджетного законодавства (незаконного, у т. ч. нецільового), неефективне 

використання коштів Державного бюджету, а також порушення й недоліки при 

адмініструванні доходів державного бюджету (згідно ст.ст. 116 і 119 БКУ,), що 

свідчить про  низький рівень роботи  підрозділів  внутрішнього  аудиту  на  

об’єктах  контролю та є одним із факторів впливу на поширення корупційних 

явищ у сфері публічних фінансів нашої країни (рис. 2.7). 

Зокрема, на поч. 2018 року аудиторами Рахункової палати виявлено 

порушень бюджетного законодавства та неефективного використання коштів 

Державного бюджету України на загальну суму 23,0 млрд грн, з яких [37]: 
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 Рис. 2.7. Обсяги порушень бюджетного законодавства та неефективного 

використання бюджетних коштів, виявлених аудиторами Рахункової палати 

 у 2012-2017 роках [побудовано на основі [37]] 

 

незаконне (у т. ч. й нецільового) використання коштів становить 6,1 млрд грн, 

що на 1,3 млрд грн. (або на 27,1%) більше показника 2012 року; неефективе 

використання коштів Державного бюджету України − 6,6 млрд грн, що на 1,5 

млрд грн. (або на 18,5%) менше показника 2012 року; порушення й недоліки 

при адмініструванні доходів державного бюджету становлять 10,3 млрд грн. 

При цьому структура виявлених аудиторами Рахункової палати порушень 

по вищезгаданим напрямкам мала такий вигляд (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8(а). Видова структура порушень бюджетного законодавства  

у 2017 році [побудовано автором на основі [37]] 
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Рис. 2.8(б). Видова структура порушень у сфері неефективного  

управління та використання  бюджетних коштів у 2017 році  

[побудовано автором на основі [37]] 
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Рис. 2.8(в). Видова структура порушень та недоліків при адмініструванні 

дохідної частини державного бюджету у 2017 році  

[побудовано автором на основі [37]] 

 

Надалі розглянемо критерій економічності діяльності Рахункової палати, 

яка, за висловом П. Друкера, є наслідком того, що “правильно створюються 

речі” (doing things right). З цією метою спочатку проаналізуємо обсяг коштів, 

витрачених на провадження заходів державного ДЗФК (аудиту), тобто обсяг 

кошторисного фінансування діяльності Рахункової палати у 2012-2017 роках 

(рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Динаміка обсягу коштів, витрачених Рахунковою палатою на 

провадження заходів ДЗФК (аудиту) у 2012-2017 роках, млн. грн  

[побудовано автором за даними [37]] 

 

З рис. 2.9 вбачається, що обсяги фінансування Рахункової палати на 

провадження заходів державного ДЗФК (аудиту) у 2012-2017 значно зросли з 

84,2 млн грн. (у 2012 році) до 149,1 млн грн. (у 2017 році), тобто збільшилися 

на 64,9 млн грн. (або на 77,1%). 

На цій підставі проаналізуємо економічність (“економічну 

ефективність” ) діяльності Рахункової палати, використовуючи формулу 1.1: 

 

ОФ

Еф
Еф заг

екон  ,                                            (2.1) 

 

де Ефекон − економічність (економічна ефективність) діяльності 

Рахункової палати; 

Ефзаг − загальний ефект  від заходів ДЗФК (аудиту), проведених 

Рахунковою палатою; 

ОФ – обсяг кошторисного фінансування діяльності Рахункової палати. 

У даному контексті відзначимо, що загальний ефект від проведення 

заходів з ДЗФК (аудиту), як правило, має бути представленим обсягом 

публічних коштів, що надійшов до державного та місцевих бюджетів у 
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результаті здійснення Рахунковою палатою ДЗФК (аудиту). Проте, на сьогодні 

узагальнена інформація щодо обсягів відшкодованих державі збитків за 

результатами діяльності Рахункової палати − відсутня у відкритому доступі. Тому 

у подальшому дослідженні нами буде проаналізовано показник “умовної” 

економічної ефективності діяльності Рахункової палати, для розрахунку якого, 

замість загального ефекту від заходів ДЗФК (аудиту), проведених Рахунковою 

палатою (Ефзаг), використаємо офіційну інформацію лише про обсяги 

виявлених Рахунковою палатою порушень законодавства у сфері публічних 

фінансів у 2012-2017 роках.  

Результати розрахунків “умовної” економічної ефективності діяльності 

Рахункової палати у 2012-2017 роках подамо на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Динаміка “умовної” економічної ефективності діяльності  

Рахункової палати у 2012-2017 роках [розрахунки автора] 

 

Отже, проведені розрахунки засвідчують досить високий рівень 

“умовної” економічної ефективності діяльності Рахункової палати, середнє 

значення якого за досліджуваний період склало 208,31 млн грн. При цьому 

найменший показник “умовної” економічності (153,2 млн грн) спостерігався у 

2012 р., що може бути пов’язано зі звуженням повноважень Рахункової палати 

з 2011 року, коли дана інституція мала право контролювати лише видаткову 

частину державного бюджету.  
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У 2017 році також відзначається помітне зменшення “умовної” 

економічної ефективності діяльності Рахункової палати від попередніх періодів. 

При цьому показник “умовної” економічної ефективності діяльності Рахункової 

палати в 2017 році складає 154,3 млн грн., тобто це означає таке: на 1 грн, 

витрачену із державного бюджету на забезпечення діяльності Рахункової 

палати (провадження заходів ДЗФК (аудиту)), обсяг встановлених порушень та 

недоліків складає 154,3 грн, що на 49 грн менше показника 2016 року. 

У контексті аналізу критерію дієвості діяльності Рахункової палати 

зробити точні й конкретні висновки видається неможливим, оскільки: 

1) такі показники дієвості Рахункової палати як кількість виконаних 

приписів, обсяг коштів, повернутих у бюджет, обсяг збільшення дохідної 

частини бюджету або економії його видаткової частини на сьогодні у 

відкритому доступі відсутні; 

2) інші показники дієвості − кількість кримінальних справ і кількість 

справ про адміністративні порушення засвідчують низький рівень 

інформаційної взаємодії Рахункової палати з правоохоронними органами з 

питань виявлених порушень. Адже у 2017 році, за результатами проведених 

перевірок Рахункової палати та виявленому загальному обсягу порушень у 

сфері публічних фінансів на суму 23 млрд. грн., до ГПУ було передано всього 

20 матеріалів, що на 17 менше показника минулого року (або близько 6% всіх 

виявлених правопорушень). Хоча, в цілому за досліджуваний період цей 

показник демонструє незначну тенденцію до зростання (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Взаємодія між Рахунковою палатою та Генеральною Прокуратурою 

України у 2012-2017 роках* 
 Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Надіслано матеріалів до ГПУ, од.  13 7 29 27 37 20 

З них: за рішенням колегії РП, од. 2 7 15 12 16 11 

*Джерело: [37] 

 
Такі низькі показники дієвості Рахункової палати у 2012-2017 роках 

засвідчують слабку й неефективну взаємодію Рахункової палати із органами 
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Прокуратури та іншими правоохоронними органами. У результаті абсолютно 

не досягається соціальний ефект “корисності” таких контрольних заходів і 

повністю нівелюється довіра суспільства до об’єктивності контрольних заходів, 

що проводяться Рахунковою палатою. 

У зв᾿язку з цим надзвичайно актуалізується роль ст. 16 “Звіт для 

Парламенту та громадськості” Лімської декларації, згідно якої всі ВОА 

зобов᾿язано “щорічно подавати звіт про результати своєї діяльності в 

Парламент чи інший уповноважений державний орган. Цей звіт має бути 

оприлюдненим та опублікованим. Це забезпечує широкий розголос інформації 

та поглиблене обговорення матеріалів звіту, а також сприятиме виконанню 

висновків Вищого органу контролю державних фінансів” [232]. 

Звідси постає очевидною нагальна потреба у визначенні шляхів  для  

більш ефективного використання Верховною Радою України результатів 

роботи Рахункової палати, а саме її звітів, для забезпечення реальної 

підзвітності уряду перед суспільством стосовно досягнутих ним результатів за 

рахунок використання публічних коштів, а також для усунення/зменшення 

ризиків в сфері управління публічними фінансами. 

Наразі згідно вимог чинного законодавства, Рахункова палата готує і 

оприлюднює такі категорії звітів і публічної інформації [158, с. 56]: 

1) звіти про фінансовий аудит, до яких відносяться: річний звіт про 

аудиторську діяльність; звіти за результатами спеціалізованих фінансових 

перевірок; 

2) щоквартальні висновки про виконання держбюджету; 

3) звіти про аудити ефективності; 

4) звіти про аудити відповідності; 

5) попередній аналіз звітів Антимонопольного комітету України та Фонду 

державного майна України; 

6)  щорічний звіт про діяльність Рахункової палати; 

7) відомості про діяльність Рахункової палати (рішення, інформаційні 

повідомлення); 
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8) брошури за результатами проведених аудитів. 

Однак, такі звіти потребують серйозного осучаснення (рис. 2.11). 

 
Рис. 2.11. Порівняльний аналіз сильних і слабких сторін звітів  

Рахункової палати [узагальнено автором на основі [157]] 

 

При цьому проведений аналіз засвідчив, що Рахункова палата активно 

взаємодіє з ВРУ та її комітетами (під час парламентських слухань, засідань 

ВРУ, підготовці законопроектів та ін.). Так, наприклад, у 2017 році 

представники Рахункової палати взяли участь у 99 засіданнях її комітетів, що 

на 50 більше, ніж у 2012 році (табл. 2.15).  

Таблиця 2.15  

Форми участі представників Рахункової палати у засіданнях 

комітетів Верховної Ради України у 2012-2017 рр.* 

Форми участі Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Засідання комітетів, од. 45 67 32 64 72 99 

Парламентські слухання,од. н/д н/д 3 7 12 2 

Робочі групи, од. н/д н/д 3 11 51 56 

*Джерело: [37] 

 

Водночас організація роботи Рахункової палати з громадськістю та 

оприлюднення матеріалів про ДЗФК (аудиту) здійснюється з урахуванням  

принципів гласності та відкритості різними шляхами, а саме:   

ЗВІТИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Інформативність 

Корисні дані з різних джерел 

Правильні рекомендації 

Структурованість 

Наповненість 

Достовірність інформації 

Непріоритетна тематика 

Завеликі обсяги 

Незручний формат 

Громіздка структура 

Немає резюме 

Бракує графічної інформації 

Рекомендації складні для виконання 

Немає юридичних наслідків 

70% звіту – передрук нормативних  
документів 
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− через надання інформаційних повідомлень про діяльність Рахункової 

палати у засобах масової інформації.  Зокрема,  у ЗМІ у 2017 році оприлюднено 

2737 таких матеріали, що на 5864 од. або майже в 2 рази менше, ніж у 2012 

році. З 2737 таких матеріалів лише 95 офіційних повідомлень щодо результатів 

здійснення Рахунковою палатою ДЗФК (аудиту), решта – посилання на 

Рахункову палату у ЗМІ. Звідси можна зробити висновок  про низький рівень 

публічності та  неефективну співпрацю Рахункової палати з представниками 

преси та громадськості, що вимагає запровадження нових форм співпраці зі ЗМІ; 

− через офіційний веб-портал Рахункової палати, на якому у 2017 році 

розміщуються офіційні повідомлення, звіти, бюлетені, рішення та інші 

матеріали про її діяльність, у т. ч. міжнародну, а також постійно оновлюється 

база нормативно-правових актів, якими керується Рахункова палата;  

− через надання інформації за запитами (згідно Закону України “Про 

доступ до публічної інформації”). Так, у 2017 році Рахунковою палатою було 

опрацьовано 52 інформаційні запити, з яких 28 надійшли від громадян України 

(54 %), 18 – від громадських організацій (35 %), 6 – від журналістів (11 %), що 

засвідчує розвиток процесу взаємодії Рахункової палати з громадськими 

організаціями.  

Отже, результати проведеного аналізу засвідчують, що на сьогодні 

Рахункова палата має високий, але нереалізований потенціал. Це пояснюється 

цілим комплексом сформованих проблем у контексті модернізації Рахункової 

палати, серед яких найбільш значущими є такі:  

− відсутність конституційно закріпленого статусу вищого органу аудиту; 

− визначення місця  Рахункової  палати  в  системі  органів  ДФК України 

до цього часу не має нормативним чином закріпленого єдиного  визначення.  

Чинне  законодавство  дає лише непрямі вказівки в цій сфері; 

− відсутність повноважень на проведення аудиту власних надходжень 

органів місцевого самоврядування та доходів і видатків державних підприємств; 

− законодавчо не закріпленими залишаються заходи реагування на 

виявлені Рахунковою палатою правопорушення у сфері публічних фінансів;  
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− частково обмеженим залишається контроль за виконанням  рекомендацій  

Рахункової палати внаслідок відсутності ретельного розгляду таких звітів  ВРУ; 

− малопродуктивна діяльність (велика кількість формальних та 

непотрібних звітів, частина з яких непублічні); 

− слабка та неефективна взаємодія Рахункової палати із органами 

Прокуратури та іншими правоохоронними органами, внаслідок чого абсолютно 

не досягається соціальний ефект контрольних заходів;  

− незадовільний рівень  публічності та комунікацій з громадськістю, що 

обумовлює слабку обізнаність про діяльність Рахункової палати серед 

представників громадянського суспільства (особливо серед представників ЗМІ); 

− неузгодженість понятійно-термінологічної бази у сфері ДЗФК (аудиту); 

та ін. 

Вирішення піднятих проблем діяльності Рахункової палати вимагає 

логічного завершення реформи Рахункової палати, що сприятиме ефективному 

функціонуванню механізмів парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Питання формування механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів в Україні досліджено в контексті еволюції вітчизняної 

системи ДФК загалом. Встановлено, що Україна отримала у спадок від 

колишнього СРСР систему адміністративно-дисциплінарного контролю з усіма 

її недоліками, серед яких центральне місце займають безконтрольність,  

відсутність підзвітності та превентивного характеру функціонування, повна 

неефективність і недолугість парламентського фінансового контролю.  

Після прийняття проголошення незалежності України розпочинається 

новий етап розвитку ДФК в Україні, який в роботі представлено в розрізі таких 

періодів: 1-й період (1991-2000 рр.) − формування базових засад соціально-

економічного, організаційного і правового механізмів ПФК у контексті 
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поступового реформування, отриманої у спадок від колишнього СРСР системи 

ДФК; 2-й період (2001-2013 рр.) − подальша трансформація системи ПФК, яка 

здійснюється з урахуванням засад, що дозволяють наблизити сформовану 

систему ДФК в Україні до європейських норм та стандартів; 3-й період (2014 р. 

- до ц.ч.) – модернізації ДФК у напрямку утвердження засад публічно-

аудиторської парадигми, що супроводжується  впровадженням “партнерських” 

засад між державою і суспільством у системі ПФК. 

2. Доведено, що в Україні вже створені належні правові та організаційні 

механізми державного управління, які частково відповідають вимогам 

європейських стандартів та забезпечують організаційно-функціональні потреби 

як ДФК загалом, так і ПФК у тому числі. Разом із цим, вони характеризуються 

наявністю таких недоліків, як: невпорядкованість нормативно-правової бази у 

сфері ДФК, що штучно ускладнює ієрархію розподілу функцій і повноважень 

суб’єктів контролю; відсутність єдиного уніфікованого Закону у сфері ДФК; не 

закріпленим законодавчо (у т. ч. й на конституційному рівні) статусу 

Рахункової палати як  вищого органу аудиту в країні; не розмежовано сфери 

діяльності Рахункової палати та Держаудитслужби, що призводить до 

дублювання функцій та має наслідком неефективне використання й без того 

обмежених коштів Держбюджету України; значне відставання чинної 

законодавчо-нормативної бази ДФК від сучасних вимог Євроасоціації та 

запитів громадянського суспільства; чинне законодавство практично не 

регламентує організацію ДФК на регіональному й муніципальному рівнях, де 

взагалі відсутня система представницького (народного) контролю; відсутність 

ефективних правових механізмів співпраці органів ДФК із правоохоронними та 

судовими органами; має місце неузгодженість системи ДФК із системою 

зовнішнього державного аудиту, що породжує негативні наслідки у вигляді – 

невизначеності й “хаотичності” понятійного апарату в цій сфері, дублювання 

окремих функцій ДФК; та ін. 
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Це дозволило узагальнити й систематизувати головні проблеми 

функціонування системи ПФК у контексті визначених механізмів ПФК 

(соціально-економічний, правовий, організаційний).  

3. Особливості реалізації механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів в Україні досліджено на трьох рівнях, а саме:  

безпосередній контроль ВРУ; контроль Рахункової Палати; контроль комітету 

ВРУ з питань бюджету. Виявлено ряд юридичних колізій, пов᾿язаних із чинною 

редакцією ст. 27 Закону  України “Про  комітети  Верховної  Ради  України” , у 

результаті чого запропоновано її привести у відповідність до положень 

Регламенту Верховної Ради України. При цьому законодавчої конкретизації 

також потребують форми  взаємодії  комітетів  ВРУ з Рахунковою палатою та 

іншими державними органами щодо реалізації цілей та завдань  

парламентського  контролю у сфері публічних фінансів. 

4. Доведено, що важливою віхою розвитку ПФК в країні виступає 

створення Рахункової палати (як ВОА), яка за своєю природою, суттю та 

змістом є незалежною та унікальною державною інституцією. На основі 

проведеного аналізу в історії інституціонального становлення Рахункової 

палати можна запропоновано виокремлювати  три етапи, пов᾿язані зі змінами, 

які вносились: 1) до ст. 98 Конституції, що визначає статус Рахункової палати 

як конституційного органу з особливою юрисдикцією; 2) до редакції  Закону 

України “Про Рахункову палату”. Зроблено висновок, що до сьогодні 

Рахункова палата так і не змогла посісти належне місце у системі ДФК та 

набути статусу ВОА в Україні, а пересічні громадяни відчути всієї “корисності” 

від її діяльності, оскільки в чинному законодавстві України лише частково 

враховані рекомендації Лімської Декларації основоположних керівних 

принципів аудиту. Окрім того, до цього часу діяльність Рахункової палати 

залишається маловідомою українському суспільству через її інформаційну 

закритість та відсутність належного реагування на виявленні порушення. 

5. Обгрунтовано, що Закон України “Про Рахункову палату” заклав 

основу створення ефективного механізму ПФК в країні, у зв᾿язку з чим 
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проаналізовано його новели та недоліки, порівняно з попереднім актом. На цій 

основі з᾿ясовано основні інституційні механізми взаємодії Рахункової палати з 

ВРУ (у т.ч. з комітетами ВРУ). Констатовано, що формування вітчизняного 

законодавства в частині визначення статусу та повноважень Рахункової палати 

відбувається переважно з урахуванням принципів Мексиканської декларації 

незалежності ВОА, яка передбачає забезпечення незалежності ВОА у тих 

випадках, коли така незалежність не проголошена в Конституції держави, або 

проголошена лише формально.  

6. Здійснено оцінку ефективності функціонування Рахункової палати за 

трьома базовими критеріями: результативність, дієвість, економічність. Це 

дозволило діагностувати комплекс проблем у контексті модернізації Рахункової 

палати, серед яких найбільш значущими є такі: відсутність конституційно 

закріпленого статусу ВОА; відсутність повноважень на проведення аудиту 

власних надходжень органів місцевого самоврядування та доходів і видатків 

державних підприємств; законодавчо не закріпленими залишаються заходи 

реагування на виявлені Рахунковою палатою правопорушення у сфері 

публічних фінансів; частково обмеженим залишається контроль за виконанням  

рекомендацій  Рахункової палати внаслідок відсутності ретельного розгляду 

відповідних звітів ВРУ; малопродуктивна діяльність (велика кількість 

формальних та непотрібних звітів, частина з яких непублічні); слабка та 

неефективна взаємодія Рахункової палати із органами Прокуратури та ін. 

правоохоронними органами, внаслідок чого абсолютно не досягається 

соціальний ефект контрольних заходів; незадовільний рівень  публічності та 

комунікацій з громадськістю; неузгодженість понятійно-термінологічної бази у 

сфері ДЗФК (аудиту); та ін. 

Основні положення розділу дисертаційної роботи відображені у таких 

працях автора: [10; 11; 12; 13; 17]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ:  

ПУБЛІЧНО-АУДИТОРСЬКИЙ АСПЕКТ 

 

 3.1. Можливості імплементації в Україні зарубіжного досвіду 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів 

 

 

В умовах реалізації євроінтеграційного вектору розвитку України 

особливої значимості набуває дослідження специфіки функціонування 

механізмів парламентського фінансового контролю з урахуванням сучасних 

стандартів і правил INTOSAI, законодавства ЄС, а також досвіду розвинених 

країн світу, які неодноразово підтвердили ефективність функціонування таких 

механізмів.  

При цьому міжнародна практика засвідчує, що моделі організації 

парламентського фінансового контролю пройшли довгий історичний шлях 

розвитку – від примітивних форм до розгалужених систем, які забезпечують 

виконання не лише контрольно-перевірочних процедур, але й ефективне 

здійснення заходів моніторингу та запобігання фінансовим правопорушенням у 

публічному секторі, де особливе місце займає вищий орган аудиту як головний 

орган парламентського контролю у сфері публічних фінансів.  

Прийнято вважати, що вперше в історії державна аудиторська система 

була створена Китаї ще в 700 р. до н. е. [55, с. 8].  У цей же час вводиться 

посада Генерального Аудитора, основним обов’язком якого була ґарантія 

чесності урядових службовців, які користуються державними грошима і 

майном [165]. 

В Європі незалежні від виконавчої влади державні вищі аудиторські 

інституції почали створюватися у ХІІ-ХІІІ століттях за ініціативи правителів 

держави, зацікавлених в об’єктивній інформації про використання державних 

коштів і власності. Так, сучасне Національне управління аудиту Великобританії 
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було створене королем Англії Генріхом I Боклерком у 1120 році [158, с. 8-9]. 

До цього часу збереглися історичні свідчення про призначення в 1324 році 

Едуардом ІІ трьох державних аудиторів Англії, які були зобов᾿язані  

“запитувати, слухати і брати всі рахунки, що були введені і, які будуть введені 

у провінціях: Оксфорді, Беркенхеді, Саутхемптоні, Уельсі, Сомерсетширі і 

Дорсеті;  робити  і  позначати все,  що аудитори з рахунками робити мають”                

[9, с. 38-39]. 

У даному контексті зауважимо, що у Франції Рахункова палата була 

заснована королем Франції Філіпом V Довгим у 1318 році; створення вищого 

органу державного аудиту Пруссії – Генеральної рахункової палати – відбулося 

у 1714 році; у Чехії Імперська рахункова палата була заснована в 1761 році; 

Імперсько-королівський верховний суд аудиту в Австро-Угорщині – у 1768 

році; Головна рахункова палата Варшавського Князівства – у 1808 році; Суд 

рахунків в Іспанії – у 1828 році; Вищий аудиторський суд в Румунії – у 1864 

році [158, с. 8-9]. 

У 1920 році вперше в історії незалежність вищого органу зовнішнього 

аудиту було закріплено в конституції держави. А саме в  Конституції Австрії  

(від 1920 року) було задекларовано, що Рахункова палата − установа, яка “… 

незалежна від федерального уряду і урядів земель і підпорядковується лише 

положенням закону” [3].  

З 1953 року головним фундатором об’єднання вищих органів аудиту 

країн-членів ООН стає Міжнародна організація вищих органів аудиту 

(INTOSAI), засновниками якої на той час виступили 34 держави світу.  

У 1977 році на Конгресі INTOSAI була прийнята Лімська декларація  

основоположних керівних принципів аудиту [232], яка остаточно закріпила 

принципи і завдання державного аудиту в демократичному суспільстві. 

Подальший розподіл аудиту на зовнішній (незалежний від виконавчої гілки 

державної влади) та внутрішній (урядовий та відомчий) з пріоритетом першого 

після Лімського конгресу INTOSAI став стандартною умовою, закріпленою у 

Мексиканській декларації незалежності ВОА в 2007 р., а також у резолюції 
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Генеральної Асамблеї ООН “Просування ефективності, підзвітності, 

результативності та прозорості державного управління шляхом посилення 

вищих органів  аудиту” від 22.12.2011 року [118, с. 77].  

На сьогодні INTOSAI − автономна, незалежна, професійна та неполітична 

організація, що отримала спеціальний консультативний статус при Економічній 

і Соціальній Раді (ECOSOC) при ООН. До  її складу входять 197 країн світу, із 

них: 192 країни – дійсні члени і 5 країн – асоційовані члени [175, с. 86]. 

Зазначимо, що Україна ще з 1998 року є повноправним членом  INTOSAI. 

Водночас до складу INTOSAI входять сім регіональних організацій 

(OLACEFS, AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, SPASAI, CAROSAI, EUROSAI). 

Україна входить до складу EUROSAI, яка поширює свою діяльність на 

європейський континент (47 європейських країн).  

Враховуючи, що діяльність INTOSAI здійснюється під гаслом 

“Experientia mutua omnibus prodest” (“Спільний досвід на користь всім”), у 

Стратегічному плані INTOSAI на 2017-2022 роки [179] місія INTOSAI 

визначена як взаємна підтримка, сприяння обміну ідеями, знаннями і досвідом, 

авторитетного представлення ВОА в міжнародному співтоваристві, 

забезпечення високоякісних стандартів аудиту для публічного сектора, 

сприяння належному управлінню, а також сприяння підвищенню потенціалу й 

ефективності ВОА. 

В основу сучасної ідеології INTOSAI закладено її здатність сприяти 

належному управлінню, надаючи ВОА можливість допомагати урядам своїх 

країн підвищувати ефективність, зміцнювати прозорість, забезпечувати 

підзвітність, підтримувати об᾿єктивність, боротися з корупцією, завойовувати 

суспільну довіру і сприяти ефективному й результативному отриманню й 

використанню публічних коштів на користь своїх громадян. Все це було 

закріплено й у Пекінській декларації INTOSAI  2013 року “Сприяння у 

здійсненні належного урядування зі сторони вищих органів аудиту” [216].  
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Сучасну роль INTOSAI у сприянні національній, регіональній та 

глобальній діяльності по реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР), які прийняті 

державами- членами ООН у 2015 році,  узагальнимо на рис. 3.1. 

 

 
 

Рис. 3.1. Сучасна роль INTOSAI [узагальнено автором] 

 

Загалом на сьогодні визначені 4 основні стратегічні цілі розвитку 

INTOSAI на 2017-2022 роки [179], серед них:  

− професійні стандарти;   

− підвищення потенціалу ВОА;  

− обмін досвідом;  

− максимальне зростання ролі INTOSAI як міжнародної організації. 

На підтримку чотирьох вищеозначених стратегічних цілей, згідно з якими  

INTOSAI організовує свою роботу в широкому сенсі, INTOSAI визначила п᾿ять 

комплексних пріоритетів, що забезпечують основу напрямків її роботи по 

досягненню своїх цілей в майбутні роки [179]: 

– пріоритет 1: відстоювання і підтримка незалежності ВОА; 

– пріоритет 2: сприяння подальшого контролю та аналізу досягнення ЦСР 

у контексті конкретних зусиль щодо забезпечення сталого розвитку, здійснених 

кожною державою, і індивідуальних мандатів ВОА; 

– пріоритет 3: забезпечення ефективного розвитку й координації з питань 

розробки стандартів, обміну досвідом та підвищення потенціалу для 

забезпечення підтримки ВОА і підвищення їх ефективності; 

– пріоритет 4: підвищення спроможності INTOSAI адекватно й 

оперативно реагувати на виникаючі проблеми і ризики; 

Здійснювана 
ВОА оцінка 
потреб на 

основі запитів 

Розробка та 
впровадження 

стандартів і 
керівництв 

Обмін 

досвідом 

серед ВОА 

 

Нарощення 

потенціалу 

ВОА 

 

Моніторинг та  

оцінка 

 

РОЛЬ  INTOSAI 



 150 

– пріоритет 5: розвиток співпраці регіональних організацій INTOSAI, 

забезпечення їх взаємодії та підвищення професіоналізму. 

Ставлення ООН до сучасних ВОА знайшло своє відображення у статті 

ВОА Тунісу, Генерального секретаріату ARABOSAI (2015 рік), де на основі 

узагальнення вже раніше прийнятих резолюцій ООН [234; 235], визначено таке: 

“Резолюції ООН знаменують собою новий підхід до діяльності ВОА, який 

повинен домінувати в майбутньому. Цей підхід полягає в тому, що ВОА не 

можуть обмежуватися традиційними і загальноприйнятими функціями нагляду. 

Вони повинні стати активними партнерами державної адміністрації на 

національному та міжнародному рівнях. Це − неодмінна умова досягнення 

Цілей сталого розвитку  ООН. Не дивно, що цю важливу роль і завдання 

відводять саме вищим органам аудиту. У порівнянні з іншими контрольними 

органами державної адміністрації, вищі органи аудиту, як правило, мають 

більшу незалежність і, отже, можуть забезпечити більшу об᾿єктивність у своїй 

роботі. Об᾿єктивні висновки, що публікуються вищими органами аудиту, дуже 

вагомо впливають на законодавців і на суспільство в цілому” [211]. 

Звідси можна зробити висновок, що діяльність ВОА безпосередньо 

пов᾿язана із забезпеченням належного урядування та відповідальності органів 

публічної  влади  за  управління  публічними фінансами,  просуванням 

культури  підзвітності  та  розширенням  зв᾿язків  із  громадськістю тощо. 

Такий висновок напряму кореспондується зі ст. 1 Лімської декларації, яка 

визначає, що організація аудиту є основним елементом управління публічними 

коштами, тому що таке управління тягне за собою відповідальність перед 

суспільством [232].  

Окрім того, на думку В. Невідомого у своїй діяльності всі ВОА мають 

керуватися такими загальними принципами як [108, с. 118]: 

− поліпшення підзвітності, прозорості та цілісності держав і організацій 

державного сектору; 

− публічна демонстрація постійних взаємовідносин із  громадянами, 

парламентом та іншими зацікавленими сторонами;  
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− забезпечення взірцевої організації, прикладу для  наслідування.   

Таким чином, вважаємо, що головними причинами, які обумовлюють 

постійно зростаючу роль ВОА у сучасному світі є такі: 

− зростання ролі підзвітності як управлінського феномену та прозорості 

управління у сфері публічних фінансів; 

− посилення довіри громадськості до ВОА як незалежних органів 

публічного контролю в демократичній  державі. При цьому в основу діяльності 

вищих органів аудиту Лімською та Мексиканською деклараціями закладено 8 

базових “стовпів незалежності”, серед яких: законодавчий статус ВОА, 

ресурсна незалежність ВОА, керівництво ВОА, професійна діяльність, доступ 

до джерел інформації, звітність про результати аудиту, зміст і терміни 

аудиторських звітів, ефективний механізм контролю за виконанням 

розроблених рекомендацій; 

− зростання легітимності дій публічної адміністрації та ролі громадян в 

публічному управлінні;  

− необхідність у використанні професійних і зрозумілих стандартів, які 

дозволяють підвищити надійність та об᾿єктивність окремих аудитів у сфері 

публічних фінансів; 

− розширення міжнародної взаємодії між різними країнами з метою 

обміну знаннями, навичками і досвідом на основі новітніх досягнень у сфері 

аудиту публічних коштів та ін. 

У багатьох зарубіжних країнах світу офіційні назви ВОА включають такі 

ознаки як “верховний / (най)вищий”, “генеральний” або “національний” 

(наприклад, Верховна контрольна палата Чеської республіки; “Найвища ізба 

контролю / Вища палата контролю” у Польщі; Генеральний контрольний орган 

республіки Колумбія; Національне управління аудиту (НУА) у Великобританії; 

Національний офіс аудиту (State Audit Office) Латвійської Республіки та ін.). 

Нині законодавство іноземних держав (насамперед країн ЄС) передбачає 

здійснення вищими аудиторськими інституціями аудиту виконання бюджетів, 

витрачання публічних коштів і використанням публічного майна, аудиту витрат 
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на утримання органів публічної влади та реалізацію державних програм 

розвитку, оцінку обґрунтованості політико-економічних актів, їхнього впливу 

на публічні фінанси, активи, борг та визначають наслідки. При цьому, як 

відзначає  Н. Обушна,  більшість  ВОА світу акцентують увагу на тому, що 

вони виконують аудит використання коштів платників податків (“tax payers”). 

Це обумовлює загальноприйняте використання такого терміну як “public 

finance” (“публічні/ суспільні кошти”), оскільки такі терміни як “state funds” 

(“державні кошти”), “budget funds” (“бюджетні кошти”) використовуються 

дуже рідко [118].  

Дослідження зарубіжного досвіду функціонування механізмів 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів засвідчило, що наразі 

незалежні вищі аудиторські інституції ефективно працюють, спираючись у 

своїй діяльності на положення національних конституцій та спеціалізованих 

законів у цій сфері. При цьому Конституції різних країн по-різному визначають 

місце ВОА в системі державного управління, а саме ВОА: відносяться до 

парламентських інституцій (Австрія, Угорщина та ін.); мають статус 

самостійних і незалежних (Болгарія, Польща, ФРН та ін.); мають певні 

повноваження суду, або навіть є невід’ємною частиною національної судової 

системи (Італія, Франція та ін.).  

Враховуючи унікальність традицій у сфері права, фінансів, суспільних 

цінностей, культури, а також специфіку повноважень ВОА у міжнародній 

практиці, можна стверджувати, що на сьогодні функціонують чотири основні 

типи вищих аудиторських інституцій у світі, а саме:  

1) аудиторський суд: вищі органи аудиту (Рахункові трибунали, суди, або 

спеціалізовані судові органи у складі вищих судових органів держави) 

функціонують  за  принципом судової колегії, тобто із судовими функціями 

незалежно від парламенту. Характерні для таких країн як Франція, Бельгія, 

Люксембург, Португалія, Іспанія, Італія, Греція та Румунія та ін. При цьому 

ВОА Греції і Португалії повністю інтегровані в судову систему і за своїми 
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конституційними повноваженнями працюють на паритетних засадах з усіма 

іншими судами;  

2) колегіальний орган: вищі органи аудиту (Рахункові палати) 

функціонують без судових функцій. Характерні для таких країн як Німеччина, 

Нідерланди, Болгарія, Угорщина, Польща, Чехія та ін.;  

3) незалежний орган, що функціонує за принципом єдиноначальності: 

вищі органи аудиту здійснюють свою діяльність незалежно від уряду і, як 

правило, очолюються Генеральним аудитором (контролером) або Президентом. 

Створені в таких  країнах  світу  як  Великобританія,  Ірландія,  Данія, Естонія 

та ін.;  

4) незалежний орган з централізованою структурою: вищі органи аудиту є 

частиною структури державних органів влади, тому функціонують у складі уряду 

або інших органів виконавчої влади та очолюються, як правило, Генеральним  

аудитором. Такий тип функціонування ВОА широко застосовується у Швеції та 

Фінляндії. 

Водночас порівняльний аналіз функціонування вищих органів аудиту в 

країнах ЄС доводить, що близько 37 % ВОА мають одноосібну форму 

управління, 41 % – колегіальну форму управління і приблизно 10 % – мають 

додатково функції судових органів [175].  

Якщо ж розглядати основні моделі функціонування вищих органів аудиту 

у більш широкому сенсі, то доцільно виокремити дві основі моделі: 

1) “вестмінстерська” (або “англосаксонська”) модель – вибудовується на 

засадах гласності (публічності), а тому генеральний аудитор має повноваження 

звітувати в парламенті, використовуючи для підготовки звітів відповідний штат 

професійних аудиторів. Головний акцент у звітах робиться на оцінку 

ефективності, доцільності та раціональності використання публічних коштів та 

управління публічним майном. Така модель є характерною для Великобританії, 

Ірландії, Ісландії, Канаді, Шотландії та ін.; 

2) “латинська” модель – характеризується судовою системою аудиту 

публічного сектору, надаючи перевагу визначенню відповідності прийнятих 
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виконавчою владою і підзвітними їй організаціями рішень стосовно законів та 

інструкцій. Тому організаційною особливістю такої моделі є акцент на 

чисельності посадових осіб, що мають великий ступінь незалежності на рівні 

суддів. Парламент отримує від ВОА доповіді та звіти тільки на відповідно 

зроблений запит. Така модель поширена у Франції, Бельгії, Португалії, 

латиноамериканських країнах та ін.  

Важливо зауважити, що в ЄС вищим органом аудиту з 1977 року 

виступає Європейська Рахункова палата (або Європейський суд аудиторів 

(European Court of Auditors, ECA)), функції та повноваження якої закріплено в 

Договорі про ЄС, а незалежний статус − у Конституції ЄС. Склад ECA 

сформовано з аудиторів, яких делегує кожна держава – член ЄС. 

При цьому поділ влади на три гілки в рамках інституціональної структури 

ЄС − законодавчу (Європейський парламент та Рада ЄС), виконавчу 

(Європейська Комісія) та судову (Європейський суд), призводить до того, що 

ECA разом з іншими ВОА держав-членів ЄС формують четверту – “контрольну 

гілку влади”. У даному контексті, як приклад, можна навести Вищу палату 

контролю Польщі, яка згідно Конституції 1997 року не входить до системи 

трьох гілок держаної влади, як і вищі аудиторські інституції Румунії, Чехії, 

Угорщини. Тобто вищі органи аудиту в цих країнах у ряді випадків можуть 

бути виокремлені  у так звану “контрольну владу”. 

ECA має певні  владні  повноваження,  а  саме:  перевіряти  рахунки  ЄС,  

вивчати  доцільність,  економічність, раціональність витрат ЄС та його органів і 

структур, формувати документи реагування в разі виявлення порушень, 

надавати консультативну допомогу національним ВОА, готувати експертизу 

законопроектів  ЄС,  які  передбачають зміни у  сфері публічних фінансів         

[166, с. 486]. 

З цією метою ЕСА та інші національні ВОА країн-членів ЄС 

використовують такі види аудиту у сфері публічних фінансів, як: попередній 

аудит; аудит постфактум (судовий аудит, фінансовий аудит, аудит 

ефективності) (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Види аудиту, які здійснюються національними вищими аудиторськими 

інституціями у країнах ЄС* 

Країна Попередній  

аудит 

Постаудит (аудит за фактом) 

Судовий   

аудит 

Фінансовий 

 аудит 

Аудит 

ефективності 

Австрія   + + 

Бельгія  + + + + 

Великобританія   + + 

Греція + + +  

Данія   + + 

Естонія   + + 

Ірландія   + + 

Іспанія  + + + 

Італія + + + + 

Кіпр - - + + 

Латвія - - + + 

Литва - - + + 

Люксембург - - + + 

Мальта - - + + 

Нідерланди - - + + 

Німеччина + - + + 

Польща - - + + 

Португалія + + + + 

Словаччина - - + + 

Словенія - - + + 

Угорщина - - + + 

Фінляндія - - + + 

Франція - + + + 

Чеська Республіка - - + + 

Швеція - - + + 

 Європейська Рахункова 

палата (ЕСА) 
- - + - 

            *Джерело: [53, с. 8] 

 

Проте, саме попередній аудит дозволяє повноцінно використовувати 

можливості профілактики правопорушень у сфері публічних фінансів у країнах 

ЄС. Тому, вважаємо, що такий позитивний досвід доцільно перейняти й 

Україні, оскільки механізми оцінювання ефективності використання 

бюджетних ресурсів та профілактики фінансових (у тому числі бюджетних) 

правопорушень у нашій державі, незважаючи на їх затребуваність 

суспільством, залишаються малодослідженими та не розробленими. 
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Згідно чинного законодавства ЄС, перевірками ЕСА охоплюються як 

використання публічних коштів для забезпечення діяльності Єврокомісії та 

Дирекцій, так і використання коштів національними та місцевими 

адміністраціями країн-членів ЄС та будь-якими іншими одержувачами коштів 

ЄС як в приватному, так і в державному секторі.  

Водночас у країнах ЄС робочі відносини між вищими органами аудиту та 

парламентами таких країн здебільшого лежать у площині перегляду річних 

програм аудиту, а також подальшого контролю за його результатами.  

Означені функції парламент, як правило, реалізує через парламентські 

комітети (провідна роль належить комітету з питань бюджету) або інші органи 

(в тому числі слідчі комісії). Окрім того, парламенти можуть отримувати 

узагальнену та оперативну інформацію від інших органів. 

У даному контексті відзначимо, що суб’єктами співпраці з вищими 

органами аудиту в більшості країнах ЄС  виступають, в основному, такі 

парламентські комітети: 

1) міжгалузеві комітети (промисловість, сільське господарство, транспорт, 

охорона здоров’я, освіта тощо), основна функція яких полягає в розгляді та 

підготовці питань у рамках парламентських дебатів, а також у представленні 

висновків з питань, винесених на розгляд парламентом або його спікером; 

2) комітети, відповідальні за питання щодо аудиту публічного сектору (на 

кшталт, аудиторських комітетів), серед яких визначаються: 

− спеціальні комітети з контролю за витрачанням публічних коштів і 

відповідальні за всі питання, пов’язані з рахунками установ публічного сектору, 

передбаченими в Конституції або поданими на їхній розгляд парламентом, 

міністром чи головою  ВОА (характерні для Кіпру,  Мальти та ін.); 

− державні комітети з аудиту ВОА: вони діють від імені парламенту та 

готують звіти по річним програмам аудиту, оцінюють ефективність роботи 

ВОА, розглядають аудиторські звіти та координують відносини ВОА з іншими 

парламентськими комітетами (наприклад, Державний комітет з контролю в 

Польщі, Державний комітет з аудиту в Угорщині). Альтернативний варіант – 
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функціонування постійного підкомітету з аудиту при бюджетному комітеті для 

вирішення питань, пов’язаних із системою зовнішнього аудиту, насамперед із 

діяльністю та статусом ВОА (наприклад, Чеська Республіка); 

− комітети, які відповідають за питання, пов’язані з бюджетом ВОА, як то 

схвалення бюджету ВОА, призначення зовнішніх аудиторів для проведення 

аудиту ВОА (наприклад, комітет Рахункової палати на Мальті та у Румунії) 

[158, с. 28-29]. 

Як правило, роль парламенту та парламентських комітетів найчастіше 

носить політичний характер, адже у більшості країн ЄС не існує традиції 

проведення періодичних спільних засідань ВОА та парламентських комітетів. 

Такі засідання відбуваються у парламентах, де працюють комітети, 

відповідальні за питання зовнішнього аудиту (наприклад, Кіпр, Мальта, 

Угорщина), або де існує усталена традиція розгляду аудиторських звітів 

більшістю комітетів Парламенту (наприклад, Польща). 

Статистика засвідчує, що кількість засідань парламентських комітетів, які 

скликаються для обговорення питань, пов’язаних із зовнішнім аудитом у сфері 

публічних фінансів, протягом року коливається від 1 до 3 в Албанії, Болгарії, 

Латвії та Литві; від 3 до 10 в Естонії, Румунії, Словацькій Республіці, Словенії, 

Хорватії, Чеській Республіці; близько 20 на Мальті і в Угорщині; приблизно 75 

засідань проводять на Кіпрі та 70–100 у Польщі. Дуже зрідка засідання цілком 

присвячене розгляду питань, що стосуються виключно діяльності ВОА. 

Найчастіше це лише один з пунктів порядку денного [158, с. 29].  

У даному контексті зауважимо, що в Мексиканській декларації стандарт  

ISSAI  10 (INTOSAI 2007) описує права та обов’язки вищих аудиторських 

інституцій щодо звітування про свою роботу, а також повноваження щодо 

прийняття рішень про терміни публікації і поширення аудиторських звітів в 

контексті відповідних національних законів.  

Водночас парламенти країн-членів ЄС мають різну практику розгляду 

звітів національних вищих аудиторських інституцій (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2 

Узагальнення практики розгляду звітів ВОА у країнах ЄС* 

Країна Комітети  Парламент або 

палата парламенту 

Інші  

установи 

Регіональний  

або місцевий рівень 

Австрія + +  + 

Бельгія  +   + 

Великобританія +    

Греція  +   

Данія +    

Естонія +    

Ірландія +    

Іспанія +   + 

Італія +   + 

Кіпр + + +  

Латвія + + +  

Литва +  +  

Люксембург + +   

Мальта +    

Нідерланди + +   

Німеччина + + +  

Польща  + + + 

Португалія  +   

Словаччина +    

Словенія - +   

Угорщина + +   

Фінляндія   +  

Франція +    

Чеська Республіка  + +  

Швеція   +  

Європейська Рахункова 

палата (ЕСА) 
+ + +  

           *Джерело: [53, с. 8] 

 

Як правило, аудиторські звіти розглядають за процедурою, яка 

застосовується до розгляду всіх інших документів, що подаються урядом або 

іншими органами державної влади. У зв᾿язку з цим  Д. Черніков і М. Кузьо у 

своєму дослідженні “Державний зовнішній аудит в контексті європейської 

інтеграції” зазначають, що в Естонії всі звіти надсилаються до комітету 

бюджетного контролю; у Фінляндії ВОА доповідає парламенту про свою 

діяльність, однак сам звіт надсилається лише для інформування; у Нідерландах 

звіти обговорюються в сесійній залі нижньої палати парламенту та в 
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спеціальному комітеті з питань публічних рахунків; в Угорщині все більша 

частка звітів обговорюється на засіданнях парламентських комітетів [53, с. 11]. 

У ряді інших країн можуть утворюватися спеціальні комітети для 

розгляду звітів ВОА або ж такий  звіт може розглядатися відразу декількома 

комітетами (наприклад, у Німеччині рекомендації розглядаються комітетами з 

питань бюджету, з питань публічних рахунків та, у разі необхідності, іншими 

комітетами). Законодавства країн ЄС, зазвичай, вимагають обов’язкового 

розгляду парламентом лише звітів про аудит державного бюджету, тоді як інші 

звіти, що подаються органами виконавчої влади, можуть бути заслуханими 

вибірково. 

Варто зазначити, що присутність голови або уповноваженого 

представника ВОА на засіданнях парламентських комітетів з питань 

обговорення аудиторських звітів ВОА, як правило, не має чіткого визначення в 

регуляторних актах країн ЄС, окрім Албанії, Литви, Польщі та Чеської 

Республіки. Хоча, така присутність в інтересах самого ВОА, тому представники 

ВОА користуються такою нагодою. 

Крім того, для отримання необхідної інформації або роз’яснень 

парламентський комітет може запрошувати на засідання інших осіб, як то 

представників професійних, соціальних і навіть політичних організацій. 

Парламентський комітет також має право запрошувати експертів, які 

виконують роль консультантів на постійній або тимчасовій основі. Запрошені 

неурядові експерти можуть бути присутніми на засіданні парламентського 

комітету за запрошенням [207, с. 30]. 

Отже, звіти ВОА створюють основу для постановки запитань 

чиновникам, які є відповідальними за витрачання публічних коштів. У 

Великобританії та Ірландії, на відміну від інших країн, глава органу, що 

проходить аудит, викликається для свідчення перед спеціальним  комітетом. На 

Мальті у засіданнях комітету з публічних рахунків беруть участь представники 

ВОА та представник органу, що проходить аудит. У Австрії комітет з 

публічних рахунків має право викликати посадових осіб на засідання. При 
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цьому в країнах, де ВОА має функції судового органу, підзвітними є міністри, а 

не державні службовці [53, с. 12]. 

Як відомо, більшість вищих аудиторських інституцій світу мають 

високий рівень незалежності щодо підготовки річної програми аудиту. Проте 

правом парламентського комітету у країнах ЄС є можливість розглядати і 

впливати на програму аудиту національних ВОА, а також вимагати проведення 

аудиту, розслідування або іншого виду перевірки. При цьому вплив парламенту 

і парламентських комітетів на програму аудиту вищої аудиторської інституції, 

в основному, має форму права на перегляд (або схвалення) річної програми 

аудиту або замовлення додаткових аудиторських перевірок. Для прикладу 

розглянемо такі країни ЄС як: 

− Угорщина: Голова ВОА (Державна контрольна служба (ДКС)) лише 

після проведення необхідних консультацій з парламентським комітетом 

(Державним комітетом з аудиту) має право затвердити річну програму аудиту. 

При цьому ДКС підзвітна парламенту Угорщини; 

− Хорватія: згідно Закону “Про державний аудит” річну програму ВОА 

ухвалює Палата представників; 

− Словенія: ВОА країни зобов’язаний включати у свій робочий план 

п’ять пропозицій від парламенту щодо здійснення перевірок, дві з яких можуть 

бути запропоновані опозиційними фракціями, а ще дві – профільними 

парламентськими комітетами; 

− Польща: Вища палата контролю виконує свої завдання згідно річних 

планів, які попередньо розглядаються Сеймом. При цьому, затверджений ВОА 

Польщі річний план аудиту підлягає обговоренню у відповідному 

парламентському комітеті з питань контролю; 

− Чехія: план діяльності ВОА (Верховна контрольна палата) після 

внутрішнього затвердження передається на розгляд Палати представників і 

Сенату. Президент ВОА також особисто звітує з питань підготовки та 

виконання плану ВОА перед парламентським бюджетним комітетом;  
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− Болгарія: має місце поодинока практика, згідно якої одна з палат 

парламенту та/або профільні парламентські комітети можуть вимагати 

здійснення незапланованого аудиту або іншого типу перевірки Рахунковою 

палатою. Парламентські комітети на пленарній сесії можуть звернутися до 

парламенту з проханням доручити Рахунковій палаті Болгарії внести зміни у 

річну програму аудиторських перевірок, або ж доповнити вже затверджений 

план додатковими перевірками; 

− Латвія: парламентський слідчий комітет має право вимагати 

проведення позапланової аудиторської перевірки. 

Разом із цим для більшості зарубіжних країн притаманний так званий 

подальший контроль за виконанням рекомендацій вищих аудиторських 

інституцій (Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словацька Республіка, Словенія, 

Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина), який здійснюється за допомогою 

різноманітних методів, а саме: 

− аудитори вищої аудиторської інституції самостійно перевіряють зміни, 

які відбулися в роботі об’єкта аудиту з моменту проведення останнього аудиту. 

Якщо порушення, зазначене в аудиторському звіті, не було усунуто, відповідне 

повідомлення надається в наступному річному звіті (Кіпр, Угорщина); 

− парламентський комітет може вимагати від органів державної влади 

звітів щодо вжитих заходів для впровадження рекомендацій за результатами 

аудиту. На підставі аудиторського звіту парламентський комітет може 

прийняти рішення про висунення конкретних вимог до уряду, міністерств та 

інших органів державної влади. Зокрема він може вимагати усунення 

зафіксованих ВОА недоліків з наступним інформуванням парламентського 

комітету про вжиті заходи для виправлення ситуації та досягнуті результати. 

Державний орган, щодо якого було винесене таке рішення, повинен надати 

інформацію або пояснення парламентському комітету впродовж встановленого 

терміну (Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка); 

− звіт профільного комітету, який готується для представлення 

парламенту, може містити конкретні пропозиції щодо застосування заходів 
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подальшого контролю, запропонованих вищими аудиторськими інституціями 

(Румунія); 

−  у багатьох країнах розпорядник державних коштів, в діяльності якого 

аудитори виявили порушення, недоліки та сумнівні операції, має надати ВОА 

звіт-відповідь про виправлення ситуації [153, с. 34-35]. 

Водночас звіти вищих органів аудиту як джерела об’єктивної  інформації 

про якість управління держави у сфері публічних фінансів можуть 

використовувати ЗМІ, організації громадянського суспільства (ОГС) та окремі 

громадяни. У даному контексті доречно згадати, по-перше, Йоганнесбурзьку 

угоду 2010 року (Конгрес  INТOSAI 2010), до якої включено “Правила 

підтримки зав’язків з громадськістю та підвищення значущості і користі ВОА” 

(ISSAI 2010a і 2010b), та, по-друге, стандарт ISSAI 12 (INTOSAI 2013 c), в 

якому також наголошується, що національні ВОА повинні підтримувати 

ефективний зв’язок з громадськістю, повідомляючи про результати 

аудиторських перевірок. 

З огляду на це, зауважимо, що в парламентах держав ЄС застосовують 

два базових підходи щодо присутності ЗМІ та громадськості на засіданнях 

парламентського комітету: 

1) засідання парламентського комітету проводяться у відкритому режимі, 

отже на них можуть бути присутніми представники засобів масової інформації 

та громадськості, за винятком виключних випадків, коли засідання можуть бути 

закритими з певних причин (Болгарія, Кіпр, Латвія, Мальта, Румунія, 

Словацька Республіка, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чеська Республіка); 

2) засідання парламентського комітету не є відкритими, але акредитовані 

представники засобів масової інформації та інших зацікавлених сторін можуть 

безперешкодно брати в них участь (Албанія, Естонія, Литва, Польща). 

Окрім того, у багатьох державах ЄС вищі аудиторські інституції та 

законодавчі органи створили спеціалізований парламентський відділ або 

призначили уповноваженого співробітника з питань зав’язків з громадськістю, 

які відповідають за підтримку постійного зв’язку з відповідними профільними 
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парламентськими комітетами. Парламентський відділ комунікацій створює 

умови для обізнаності ВОА щодо поточних парламентських інтересів і проблем, 

які варто враховувати під час розробки річної програми аудиту.  

З огляду на вищевикладене, очевидним є той факт, що на сьогодні 

ключовим питанням у діяльності ВОА є питання формування стратегії 

інформаційної політики, насамперед, в частині технічної модернізації веб-сайту 

як інтерактивної платформи для публічності та отримання оцінок якості роботи 

вищої аудиторської інституції, для розвитку співпраці з громадськими 

організаціями та народними депутатами, науковцями, професійними 

аудиторами, навчальними закладами. 

У свою чергу, все це надзвичайно актуалізує посилення співпраці 

національних ВОА з науковою спільнотою. Наприклад, цікавим для 

наслідування є досвід Литви, де здійснюється постійна співпраця НОА з 

науковою спільнотою. Зокрема, у Литві підписана низка договорів з 

провідними університетами країни, які передбачають не лише використання 

надбань науки у практичній діяльності контролюючого органу, а й зворотній  

зв᾿язок.  А саме, представники НОА регулярно проводять лекції та тренінги для 

студентів, забезпечують стажування в НОА, формують та передають список 

актуальних  питань для написання магістерських  кваліфікаційних  робіт  тощо 

[223,  с. 26]. Така  співпраця з  забезпечує як практичну спрямованість навчання, 

отримання студентами реальних навичок та досвіду, так і забезпечує НОА 

потенційними  спеціалістами.  

Водночас у контексті  дослідження  міжнародної  практики формування 

та  реалізації  механізмів  парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів відзначимо, що в політичному й професійному плані ступінь 

автономності ВОА характеризується особливостями процедури призначення та 

звільнення членів рахункового органу, а також легітимної тривалості 

перебування на посаді керівника відомства. Зокрема висока ефективність 

бюджетно-фінансового контролю в країнах ЄС забезпечується тим, що 

керівники ВОА призначаються й затверджуються парламентами на більш 
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тривалий період, ніж терміни повноважень самих парламентів, а звільненими з 

посади можуть бути тільки за рішенням парламенту у разі професійної 

невідповідності чи зловживань. Наприклад, у Німеччині та Угорщині такий 

термін становить 12 років, у Болгарії – 9, у Туреччині – 7, у Швейцарії, Польщі, 

Румунії – 6 років [133] тощо. 

Окрім того, в контексті тематики дослідження цікавим та корисним 

виглядає також зарубіжний досвід функціонування незалежних фіскальних 

інституцій (далі –  НФІ).  

НФІ – це незалежні державні установи, які мають повноваження 

критично оцінювати та в окремих випадках надавати поради з бюджетної 

політики та її ефективності. Основні функції НФІ – оцінка або підготовка 

макроекономічних прогнозних рішень, моніторинг та оцінка планів [123, с. 6]. 

У міжнародній практиці ПФК розрізняють такі моделі НФІ (табл. 3.3): 

1)  парламентський бюджетний офіс – фіскальні інституції, створені для 

підтримки парламентського нагляду за бюджетом та  підтримки  роботи  

переважно  бюджетного  комітету  парламенту. Вони приділяють більше уваги 

економічним та фіскальним прогнозам. Діяльність зазначених інститутів 

фінансується державою; 

2) фіскальна рада – до такої моделі належить більше половини 

фіскальних установ, підзвітних виконавчій владі. Але водночас вони є 

автономними та мають подвійні лінії підзвітності – перед виконавчою  владою 

та парламентом, як Офіс з питань бюджетної відповідальності  Великої Британії. 

У межах цієї моделі існують різновиди: наприклад, у деяких країнах до складу 

ради, в основному, входять учені (Швеція, Ірландія), інші дотримуються  

корпоративної традиції, коли кандидатів у члени ради можуть запропонувати 

різні зацікавлені сторони або групи (Австрія, Бельгія, Данія та Франція); 

3) аудиторські установи – до цієї моделі належать Франція та Фінляндія, 

які утворили автономні підрозділи, пов᾿язані з національним аудиторським 

інститутом (ВОА), хоча Фінляндія також заснувала Раду з питань економічної 

політики, яка складається з науковців. У Франції вважалося, що Вища рада з 
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державних фінансів виграє від приєднання до Суду аудиторів, який має 

репутацію незалежного суду та високий рівень довіри з боку законодавчого 

органу [123, с. 6]. 

Таблиця 3.3  

Типи інституційних моделей НФІ у світовій практиці* 

Країна Назва установи Інституційна модель 

Парламентський  

бюджетний офіс 

Фіскальна  

рада 

Аудиторська  

установа 

Австралія Парламентський бюджетний офіс +   

Австрія Фіскальна консультативна рада  +  

Бельгія  Вища рада фінансів  +  

Канада Парламентський бюджетний офіс +   

Данія Датська економічна рада  +  

Фінляндія 

 

Незалежний моніторинг та оцінка 

бюджетної політики– Національне 

аудиторське бюро Фінляндії 

  + 

Франція Вища рада з публічних фінансів   + 

Ірландія 

 

Ірландська фіскальна  

консультативна рада 

 +  

Італія Парламентський бюджетний офіс +   

Литва  Відділ досліджень +   

Південна Корея Бюджетний офіс Національної 

асамблеї 
+   

Мексика Центр вивчення державних фінансів +   

Нідерланди 

 

Нідерландське бюро аналізу 

економічної політики 

 +  

Польща Бюро парламентської  аналітики +   

Португалія 

 

Португальська державна фінансова 

рада 

 +  

Словацька  

Республіка 

Рада з бюджетної відповідальності  +  

Іспанія 

 

Незалежний орган фіскальної  

відповідальності 

 +  

Швеція 

 

Шведська рада з фіскальної 

політики 

 +  

Велика Британія 

 

Офіс з питань бюджетної  

відповідальності 

 +  

Сполучені  

Штати Америки 

Бюджетний офіс Конгресу +   

*Джерело: [123, с. 7] 

 

Як засвідчує практика, НФІ використовують три основні канали впливу: 

1) прямий вплив: пов’язаний із впливом результатів політики НФІ на 

фіскальні органи (прямий вплив); 
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2) неявний вплив: достатня достовірність оцінок НФІ дає їм можливість 

спонукати уряд до коригування своєї політики, у зв’язку зі страхом отримання 

публічної критики; 

3) непрямий вплив: фіскальні інститути, ймовірно, посилюють існуючий 

контроль та потребу в збалансуванні фіскальних показників органами, що 

пов’язані з бюджетним процесом (парламент, конституційні суди, ВОА, органи 

ЄС та ін.). Так, за результатами діяльності НФІ, можна оприлюднювати 

інформацію, яка може бути корисна широкому колу зацікавлених сторін. У 

результаті цього [96, с. 80]:  

− громадськість отримує користь від додаткової інформації, оскільки 

підвищується обізнаність населення;  

− національні парламенти знаходять у результатах діяльності НФІ 

корисну інформацію для проведення бюджетного контролю;  

− державні органи переважно зосереджені на дотриманні правових 

питань (конституційні суди або ВОА), спираються на економічну інформацію, 

надану НФІ, для кращого обґрунтування своїх власних оцінок;  

− органи ЄС можуть спиратися на політичні результати, що надаються у 

фінансових оглядах НФІ. 

На основі проведеного аналізу міжнародної практики здійснення 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів, надалі  узагальнимо 

спільні риси його організації та здійснення в різних країнах світу, головними з 

яких є такі:  

− парламентський фінансовий контроль виступає вищою ланкою ДФК у 

країнах ЄС; 

– парламентський фінансовий контроль здійснюється як парламентом, 

так і утворюваними ним органами (ВОА, НФІ та ін.);  

– подібність типізації ВОА як органу ПФК;  

− базові умови функціонування національних ВОА створюються як на 

рівні держави, так і на рівні діяльності відповідних міжнародних організацій 
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(INTOSAI), у результаті чого відбувається делегування окремих прав і 

повноважень у сфері ДФК до наднаціональних органів;  

– високий рівень незалежності ВОА (у т.ч. їх посадових осіб), адже вони 

можуть виконувати свої завдання об’єктивно, якщо захищені від зовнішніх 

впливів та є незалежними політично, організаційно і фінансово від органів 

виконавчої та законодавчої влади органів; 

– підзвітність ВОА парламенту та через ЗМІ – громадськості, які 

виступають головною цільовою аудиторією звітів ВОА;  

– статус і повноваження ВОА закріплюються національними 

Конституціями та спеціальними законами;  

– ефективна й налагоджена система найму кваліфікованого персоналу 

ВОА, його навчання та заохочення;  

– ВОА функціонують на основі добре розробленої та задокументованої 

методології і стандартів ISSAI;  

– ефективні процедури підзвітності та іншої взаємодії ВОА як органу 

парламентського контролю з парламентом та громадянським суспільством з 

метою забезпечення партнерства із широким колом зацікавлених сторін на 

міжнародному, реґіональному та національному рівні. 

Таким чином, вважаємо, що врахування кращих міжнародних практик 

щодо організації парламентського контролю у сфері публічних фінансів 

дозволить Україні успішно інтегруватися до структур Європейського Союзу та 

створити потужний інструмент забезпечення держави та суспільства якісною, 

об’єктивною інформацією, необхідної для підвищення ефективності та 

результативності публічного управління.  

 

3.2. Перспективи модернізації Рахункової палати  

 

Проведені дослідження зарубіжного досвіду парламентського  контролю 

у сфері публічних фінансів засвідчили, що діяльність Рахункової палати має 

бути спрямована на зміцнення довіри суспільства до публічної влади та 
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сприяння відкритому урядуванню шляхом посилення ДЗФК (аудиту), 

забезпечення прозорості й підзвітності публічного управління. Проте, наразі 

залишається ще багато невирішених питань комплексної проблеми модернізації 

Рахункової палати як ВОА в Україні, які потребують термінового реагування. І 

метою такого реагування має стати розширення власної спроможності 

Рахункової палати (інституційної, організаційної, професійної) для задоволення 

потреб громадян, що передбачає “дотримання незалежною державною 

аудиторською інституцією трьох загальних принципів, а саме:  

1) поліпшення підзвітності, прозорості та цілісності держав і організацій 

державного сектору;  

2) публічна демонстрація постійних взаємовідносин із громадянами, 

парламентом та іншими зацікавленими сторонами;  

3) забезпечення взірцевої організації, прикладу для наслідування” [109]. 

У зв᾿язку з цим, вважаємо, що для досягнення відповідності діяльності 

Рахункової палати вищеозначеним принципам і забезпечення повноцінної та 

своєчасної імплементації інноваційних положень закону України “Про 

Рахункову палату” [152] у практичну діяльність ПФК, даній інституції 

необхідно чітко визначитися зі своїм правовим статусом. Тобто чинне 

формулювання статусу Рахункової палати потрібно скоригувати в напрямку 

забезпечення його відповідності вимогам стандартів ISSAI. Для цього 

необхідно визнати Рахункову палату вищим органом аудиту в державі й 

законодавчо закріпити цей статус у Конституції України та законі України 

“Про Рахункову палату” [152]. При цьому положення Конституції України 

згідно рекомендацій Лімської декларації мають містити норми щодо:  

1) забезпечення необхідного ступеня незалежності ВОА (ч.3 ст.5, ст. 8 

Декларації) [232]; 

2) повноваження ВОА направляти щорічно свою доповідь про підсумки 

та висновки за результатами проведених ним перевірок до парламенту та ін. 

компетентних державних органів (ч.1 ст.16 Декларації) [232];  
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3) основних контрольних повноважень ВОА (ч.1 ст.18 Декларації) [232] у 

сфері управлінням публічними фінансами загалом, незалежно від того, чи 

відображені вони в національному бюджеті чи ні (ч.3 ст. 18 Декларації) [232].                

І це є зрозумілим, адже за умови охоплення ВОА відповідними заходами всіх 

сфер фінансової діяльності можна сподіватися на те, що ДЗФК (аудит) буде 

ефективним. 

У зв᾿язку з цим доцільно запропонувати певні зміни й доповнення до 

законодавства (а саме частину 1 ст. 98 Конституції України) [78], де необхідно 

передбачити, що  Рахункова палата визнається вищим незалежним органом 

ДЗФК (аудиту) в Україні.  

Важливо констатувати, що розширення повноважень та функцій 

Рахункової палати, закладених у новій редакції Закону України “Про Рахункову 

палату” на сьогодні не створює належних гарантій її операційної, 

функціональної та фінансової незалежності. Окрім того, деякі положення 

нового закону суперечать іншим нормами Закону [152], які зачіпають головний 

принцип діяльності ВОА – принцип незалежності. 

Наприклад, закон [152, ст. 3 (пункти 2, 3, 4, 5)] декларує, що Рахункова 

палата є організаційно, функціонально та фінансово незалежною і самостійно 

планує свою діяльність. Втручання органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, політичних партій та громадських об’єднань, підприємств, 

установ, організацій, незалежно від форм власності та їх посадових і службових 

осіб, у діяльність Рахункової палати забороняється. Проте, деякі статті нової 

редакції закону звужують повноту принципу незалежності Рахункової палати.  

Зокрема, у ст. 3 (п. 2) закону [152] визначається, що Рахункова палата 

самостійно планує свою діяльність. При цьому ст. 27 закону [152] надає 

комітетам та іншим органам ВРУ право звернення до Рахунковій палаті з 

дорученням про здійснення позапланових заходів ДЗФК (аудиту). До того ж, 

зміни до плану роботи Палати можуть вноситися й на підставі депутатських 

запитів і звернень, звернень Президента України, КМУ. Хоча на сьогодні 

практика подібних звернень в Україні залишається неврегульованою 
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регламентними нормами суб’єктів права. Адже досвід попередніх років роботи 

Рахункової палати засвідчує, що всі доручення їй надавала ВРУ виключно 

шляхом прийняття Постанови ВРУ, проголосованої щонайменше 226 голосами 

народних депутатів України. 

Окрім того у ст. 17 (п.4) “Склад та структура Рахункової палати” [152] 

встановлено, що “структура, штатний розпис апарату Рахункової палати 

затверджується Рахунковою палатою в межах бюджетних призначень на 

забезпечення діяльності Рахункової палати”, а “гранична чисельність апарату 

Рахункової палати затверджується ВРУ за поданням Рахункової палати в межах 

бюджетних призначень на забезпечення її діяльності”. Вважаємо, що 

затвердження чисельності працівників незалежного органу ДЗФК (аудиту) не 

може бути предметом відання ВРУ. При цьому, така норма не кореспондується 

зі ст. 3 (п. 2) закону [152], де закріплено повну організаційну, функціональну та 

фінансову незалежність Рахункової палати. 

Отже, при поданні, розгляді, узгодженні та затвердженні бюджетних 

призначень для Рахункової палати уповноважений орган виконавчої влади (в 

особі Міністерства фінансів) може обмежити фінансове утримання інституції. 

Однак, ВРУ закладає норму затвердження граничної чисельності апарату 

Рахункової палати, відтак обмежуючи її право на самостійну організаційну, 

кадрову та фінансову незалежність.  

На нашу думку, вищеозначені підходи закладають серйозні ризики для 

об’єктивного й законного формування механізмів дотримання та реалізації 

принципу незалежності Рахункової палати у сфері парламентського 

фінансового контроля. 

Разом із тим, важливою умовою реформування Рахункової палати як 

вищої аудиторської інституції залишається поетапне досягнення 

довгострокових цілей узгоджених зі Стратегії її розвитку. Проте, за весь період 

функціонування Рахункової палати такої Стратегії так і не було розроблено, 

хоча робота над нею вже розпочалася. 
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Згідно стандартів INTOSAI очікується, що Рахункова палата має 

опрацювати свою політику (комунікаційну стратегію) в контексті взаємодії з 

усіма зацікавленими сторонами / стейкхолдерами (а не лише з парламентом), 

створюючи засади партнерства із широким колом зацікавлених сторін на 

міжнародному, регіональному та національному рівнях (рис. 3.2).  

Зауважимо, що чинним Законом України “Про Рахункову палату” не 

передбачена її співпраця з іншими органами ДФК в Україні. 

Отже, стратегія розвитку Рахункової палати, на нашу думку, повинна 

чітко визначати цілі, яких Рахункова палата прагне досягти в рамках власних 

комунікативних заходів зі всіма стейкхолдерами (донори, парламент, ЗМІ, ОГС, 

бізнес та ін.), що узгоджуються із загальним стратегічним інституційним 

планом (табл. 3.4).  

Саме тому Рахунковій палаті варто прагнути до розробки такої стратегії/ 

політики, яка була б підкріплена відповідними внутрішніми процедурами. Це 

дозволить посилити парламентський контроль за діяльністю Рахункової палати, 

ефективність якої визначатиметься за результатами розгляду щорічного звіту 

про її роботу (подається до 1 травня щороку), а також забезпечить прозорість 

діяльності Рахункової палати як інструменту відкритого врядування. 

Важливо відзначити й одну з особливостей взаємодії Рахункової палати 

та ВРУ, яка полягає в тому, що ВРУ має реальну владу вносити зміни в 

бюджетний процес, а Рахункова палата має повноваження на його поглиблене 

вивчення та представлення незалежних висновків за результатами проведеного 

аудиту. Проте, вадою у процесі такої взаємодії залишається її односторонній 

характер та те, що держава й суспільство користуються результатами аудитів 

Рахункової палати за минулий період, тобто постфактум.  
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Рис. 3.2.  Співпраця Рахункової палати як ВОА з різними зацікавленими сторонами/стейкхолдерами  

[власна розробка автора] 
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(INTOSAI, 

IDI) 

Уряд 

(Мінфін, 

ДФК) 

Верховна 
Рада  

України 
 

Міжнародні 

організації 

(ЄС, ОЕСР, 

ООН) 

ДФС, Державна 
казначейська 

служба України 
(з питань 

фінансової та 
бюджетної 
звітності) 
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Таблиця 3.4 

Особливості співпраці Рахункової палати як ВОА з різними 

стейкхолдерами (донори, парламент,  ЗМІ, ОГС, бізнес) 

Очікування стейкхолдерів від РП Очікування РП від стейкхолдерів  

1 2 

Донори 

− Доступ до аудиторських звітів (АЗ); 

− проведення аудиту програм міжнародної 

фінансової допомоги; 

− впровадження  міжнародних  аудиторських  

стандартів  та управлінських практик; 

− бажання регулярно зустрічатися для 

обговорення ключових рекомендацій РП; 

− докази щодо внеску РП у покращення 

системи управління публічними фінансами 

(ПФ) та у боротьбу із шахрайством, корупцією 

і марнотратством та ін. 

− Довгострокове посилення спроможності 

РП відповідно до її Стратегії розвитку; 

− бажання підтримувати незалежність РП та 

фінансування діяльності на належному рівні; 

− моніторинг своєчасного та відповідного 

реагування ВРУ, КМУ та органів виконавчої 

влади на рекомендації РП; 

− залучення радників і експертів, які 

розуміють виклики роботи РП у сучасних 

умовах і способи їх вирішення, а також 

спроможні працювати з РП впродовж 

тривалого періоду та ін. 

Парламент (ВРУ) 
− Високоякісні та своєчасні АЗ та висновки, 

які надають надійну інформацію щодо виконання 
державного бюджету за доходами й видатками 
та посилюють підзвітність уряду; 

− стратегічно корисні аудиторські рекомендації, 
що обумовлюють посилення консультативної 
ролі РП; 

− брифінги перед засіданнями парламентських 
комітетів щодо АЗ, які мають суспільний 
резонанс, із широким залученням громадськості; 

− допомога в підготовці рішень парламентського 
комітету за результатами засідань та ін. 

− Партнерство та визнання ролі РП в 

бюджетному процесі; 

− бажання працювати аполітично, незалежно 

та професійно, готувати звіти і висновки для 

забезпечення прозорості ПФ і підзвітності 

уряду; 

− підтримка незалежності РП як ВОА; 

− призначення членів РП через прозору та 

законодавчо визначену конкурсну процедуру 

відбору та ін. 

Бізнес 

− Докази щодо встановлення надійного 

контролю над ефективністю використання ПФ; 

− усунення ризиків корупції та хабарництва у 

сфері ПФ; 

− аудити програм, які дають змогу знизити 

регуляторний тиск на підприємства без втрат 

доходів бюджету та ін. 

− Доступ до технічних знань, персоналу та 

інформації в разі, якщо приватні підприємства 

надають державі послуги або виконують 

державні замовлення, тобто мають 

відношення до публічного сектору та ін. 

Засоби масової інформації (ЗМІ)  

− Чіткі стислі АЗ, завдяки яким ЗМІ можуть: 

отримати доступ до фактів, які раніше не були 

доступні громадськості; зрозуміти важливість 

висновків;  отримати інформацію, подану у 

цікавий для широкого загалу спосіб; 

− регулярні брифінги для преси та прес-

конференції перед оприлюдненням АЗ; 

− доступність  ключових  фігур  РП  для  

інтерв’ю,  отримання інформації за запитами; 

професіоналізм та ін. 

− Бажання висвітлювати ризики неефективного 

використання бюджетних коштів; 

− розповсюдження інформації щодо 

висновків і рекомендацій звітів РП; 

− підтримка незалежності РП та 

ресурсного забезпечення роботи інституції; 

− етичне та неупереджене використання 

інформації АЗ з посиланням на РП; 

− розуміння проблем сфери ПФ і ролі РП; 

− моніторинг впровадження рекомендацій РП 

та висвітлення її досягнень і проблем та ін. 
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Продовження табл. 3.4 

1 2 

Організації громадянського суспільства (ОГС)/громадськість 

− Поліпшення прозорості і підзвітності у 

сфері ПФ, включно із своєчасним 

оприлюдненням зрозумілих і стислих АЗ; 

− докази позитивного впливу РП на сферу ПФ; 

− використання інформації, отриманої від 

громадян, в АЗ; 

− врахування інформації неурядових організацій 

під час планування аудиторської роботи; 

− залучення експертів громадянського 

суспільства до процесу відбору керівництва 

РП для посилення інституційної незалежності; 

− використання результатів розслідувань 

неурядових організацій та ін. 

   − Існування суспільного запиту на 

вичерпну інформацію щодо діяльності РП 

та органів публічної влади; 

− бажання представників ОГС бути 

присутніми на засіданнях РП, які проводяться 

у формі відкритих слухань, і, на яких 

розглядаються  й вирішуються  фактично 

всі питання  діяльності цієї  інституції; 

− надання конструктивних пропозицій   і  

зауважень   від  ОГС  щодо  підвищення  

ефективності діяльності РП та ін. 

 

*Джерело: узагальнено автором з використанням [152, с. 24-27] 

 

З огляду на це, рекомендується надати Голові Рахункової палати чи його 

Заступнику право бути присутнім на пленарних засіданнях ВРУ, а також право 

виступу разом із доповідачем і співдоповідачем перед початком обговорення 

законопроектів в частині їх фінансово-економічного обґрунтування. Окрім 

того, доцільним вбачається посилення контролю за здійсненням конкретних 

заходів/рекомендацій, спрямованих на усунення виявлених Рахунковою 

палатою порушень бюджетного процесу. 

Рахункову палату варто наділити також правом/обов’язком подавати 

висновок щодо фінансово-економічного обґрунтування найважливіших 

законопроектів, які надійшли у профільний комітет для підготовки до другого 

читання, з обов’язковою публікацією висновку в картці законопроекту на 

офіційному веб-сайті ВРУ. 

Для підвищення ролі Рахункової палати можливим вбачається суміщення 

на законодавчому рівні часу подання річного звіту уряду про виконання закону 

про Державний бюджет за попередній рік та звіту Рахункової палати про 

діяльність Рахункової палати. При цьому до інформації, яку має містити 

щорічний звіт Рахункової палати, варто включити аналіз річного звіту про 

виконання закону про Державний бюджет України та відповідні висновки з 

оцінкою ефективності управління Кабінетом Міністрів України коштами 
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державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення виявлених порушень. 

І лише після розгляду звіту Рахункової палати варто вирішувати питання про 

визнання роботи Уряду задовільною чи незадовільною, з усіма подальшими 

можливими наслідками. 

У контексті визначення напрямів модернізації діяльності Рахункової 

палати як органу парламентського контролю, доцільно звернути увагу й на 

такий важливий аспект її діяльності як публічність, що, у свою чергу, потребує 

кардинальної стратегії зміни інформаційної політики. Адже на сьогодні саме 

публічність у діяльності Рахункової палати виступає досить дієвим і водночас 

специфічним механізмом забезпечення публічного контролю платників 

податків за законністю та ефективністю управління публічними фінансами 

загалом. У зв᾿язку з чим надзвичайної актуальності набуває цитата Г. Міченера 

та К. Берша, які у своїй праці “Концептуалізація якості прозорості” 

констатують таке: “Гласність, яка означає відкритість та максимальну 

публічність, значно збільшила популярність концепції прозорості та є її грубим 

еквівалентом. Доступна інформація є головним будівельним матеріалом 

демократій; прозорість розсіює непрозорість – перший притулок корупції, 

неефективності та некомпетентності [222]”.  

На сьогодні Законом України “Про Рахункову палату” [152] передбачені 

досить прогресивні механізми використання сучасних форм і методів публічної 

роботи Рахункової палати та норми щодо їх реалізації (табл. 3.5).  

З викладеного вище, доходимо висновку, що забезпечення інформаційної 

відкритості щодо діяльності Рахункової палати можна розглядати як 

двосторонній взаємообумовлений процес, в якому: 

− з одного боку, −  існування суспільного запиту на вичерпну інформацію 

щодо діяльності Рахункової палати та органів публічної влади, яких вона 

перевіряє, обумовлюється активною позицією громадянського суспільства по 

відношенню до держави; 

− з іншого боку, − рівень прозорості та підзвітності Рахункової палати 

визначається реальною діяльністю даної інституції з метою якомога краще 
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інформувати ОГС та громадськість загалом про результати своєї діяльності, 

легітимізуючи її тим самим перед суспільством. 

Таблиця 3.5 

Механізми використання форм і методів публічної роботи Рахункової 

палати та норми щодо їх реалізації * 

Стаття ЗУ “Про 

Рахункову палату”   

Її сутність 

Стаття 25 (п.1) Передбачає право для представників громадськості бути присутніми на 

засіданнях РП, які проводяться у формі відкритих слухань, і, на яких 

розглядаються  й вирішуються  фактично всі питання  її діяльності. 

Стаття 30 (п. 1) Встановлює, що РП щороку готує та не пізніше 1 травня року, наступного 

за звітним, подає ВРУ щорічний звіт про свою діяльність. Одночасно із 

поданням ВРУ щорічного звіту РП розміщує його на своєму офіційному 

веб-сайті для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно 

до  Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 

Стаття 30 (п.2) Декларує, що РП регулярно оприлюднює у ЗМІ інформацію про свою 

діяльність, включаючи звіти про здійснені заходи ДЗФК (аудиту), а також 

розміщує таку інформацію, плани роботи та рішення РП на своєму 

офіційному веб-сайті у формі відкритих даних відповідно до  Закону 

України “Про доступ до публічної інформації”. 

Стаття 32 (п.4) Встановлює певні межі реалізації принципу гласності та допускає 

притягнення до відповідальності  членів РП та посадових осіб апарату РП 

за порушення  порядку  розкриття  “інформації  з  обмеженим  доступом”, 

що  стала  їм відомою  у  зв’язку  з  їх службовою   діяльністю. 

Стаття 36  

(п.п. 2 та 3) 

 

Визначає можливість інформування Рахунковою палатою відповідних 

органів влади, а також громадськість через ЗМІ, якщо об’єкт контролю не 

поінформував РП про результати розгляду її рішення або, якщо РП 

визнала неналежними заходи, заплановані та вжиті об’єктом контролю у 

зв’язку з її рішенням. Рішення РП та результати їх розгляду об’єктом 

контролю оприлюднюються на офіційному веб-сайті РП, крім інформації 

з обмеженим доступом. 

Стаття 43 (п.3) РП оприлюднює Звіти про результати зовнішнього оцінювання її діяльності 

*Джерело: узагальнено автором на основі [152] 

 

З огляду на це, серед напрямів удосконалення інформаційно-

комунікативної складової організаційного механізму ПФК, що забезпечує 

ефективну публічну діяльність Рахункової палати, можна визначити такі:  

− кардинальна  зміна  стратегії   інформаційної  політики  Рахункової 

палати, спрямована на зростання її публічності й підзвітності на всіх етапах 

проведення ДЗФК (аудиту);  

− удосконалення механізму інформаційної взаємодії між головними 

суб’єктами ДЗФК (аудиту); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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− неупереджений аналіз та врахування  пропозицій  і зауважень від ОГС 

та інших стейкхолдерів щодо підвищення ефективності оцінки ризиків 

бюджету та планування заходів із ДЗФК (аудиту); 

− удосконалення процесу взаємодії Управління інформаційної політики 

Рахункової палати зі ЗМІ, а також надання регулярної інформації про 

результати її роботи з використанням таких інструментів: виступи керівництва 

Рахункової палати у телевізійних та/або радіо шоу (у тому числі участь у 

громадських та академічних дебатах); повідомлення, розміщені на веб-сайті; 

електронні листи, надіслані за списками розсилки для оповіщення користувачів 

щодо нових продуктів; розміщення на YouTube відеозаписів; та ін.; 

− створення та постійне оновлення сторінки Рахункової палати на  

Facebook  та/або в інших соціальних мережах для оприлюднення інформації 

про нові звіти, аналітичних висновків за звітами, а також окремих результатів 

фінансових чи інших аудиторських перевірок; 

− запровадження практики підготовки та публікації спрощених варіантів 

технічних аудиторських звітів, призначених для охоплення широкої аудиторії; 

− створення на базі веб-сайту Рахункової палати інтерактивної  

платформи для гласності, публічного обговорення, та отримання оцінок  якості  

роботи Рахункової палати, а також для  розвитку  співпраці  з  ОГС,  народними  

депутатами,  представниками бізнесу, науковцями,  професійними аудиторами,  

навчальними закладами тощо; 

− зростання участі посадових осіб Рахункової палати в роботі 

парламентських комітетів ВРУ, засідань КМУ та РНБО, що обумовлює 

одночасно й посилення консультативної ролі Рахункової палати; 

− використання найкращих міжнародних практик ОЕСР щодо 

забезпечення бюджетної прозорості (OECD Best Practices for Budget 

Transparency, 2001) та ін. 

Враховуючи, що чинне законодавство передбачає можливість Рахункової 

палати для забезпечення здійснення своїх повноважень утворювати тимчасові 

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи [152, ст. 29], вважаємо за 
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доцільне, запропонувати створення Науково-експертної ради як дорадчого 

органу на громадських засадах при Рахункової палати і надання їй права на 

перегляд матеріалів щодо заходів, проведених Рахунковою палатою з ДЗФК 

(аудиту), для неупередженого оцінювання їх ефективності й результативності в 

контексті корисності для суспільства та розробці на цій підставі пропозицій 

щодо підвищення ефективності діяльності даної інституції загалом.  

У контексті модернізації Рахункова палата має прийняти стратегічне 

рішення щодо імплементації міжнародних стандартів ISSAI у свою практичну 

діяльність, що передбачає реалізацію комплексу заходів для підвищення її: 

− інституційного потенціалу (повноважень, нормативно-правового 

забезпечення і середовища, у якому вона функціонує); 

− організаційного потенціалу (систем, процесів, процедур і ресурсів, 

необхідних для практичної реалізації принципів ISSAI);  

− професійного потенціалу фахівців для дотримання стандартів ISSAI 

керівництвом і всіма співробітниками.  

У зв᾿язку з цим відзначимо, що дане завдання передбачено й умовами 

“Угоди про асоціацію Україна – ЄС” [191, ст. 347 (п.2)], де визначено, що 

сторони у сфері зовнішнього аудиту публічних фінансів обмінюються 

інформацією, досвідом, найкращою практикою щодо імплементації стандартів 

та методик INTOSAI. При цьому порядок імплементації ISSAI можна 

охарактеризувати як процес управління стратегічними змінами, тому підтримка 

впровадження стандартів має здійснюватись на довгостроковій основі згідно 

Стратегічного плану INTOSAI та Моделі впровадження ISSAI (жовтень 2011 р.).  

Дослідження цих документів дозволило виділити на шляху імплементації 

Міжнародних стандартів INTOSAI чотири основні етапи, які охоплюють 

запровадження ISSAI 2-го і 4-го рівнів, тобто ISSAI з фінансового аудиту, 

аудиту ефективності та аудиту відповідності , а саме:  

1-й етап: оцінка необхідність імплементації ISSAI 2-го і 4-го рівнів (з 

фінансового аудиту, аудиту ефективності та аудиту відповідності) ВОА країни 

на регіональному й інституціональному рівнях відповідно до рамок ISSAI; 
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2-й етап: створення спроможності для ISSAI 2-го і 4-го рівнів за 

допомогою глобальних публічних продуктів і посередників з імплементації 

ISSAI на глобальному, регіональному та інституціональному рівнях; 

3-й етап: полегшення початку імплементації на інституціональному рівні 

через впровадження підтримки для оцінки ВОА власних імплементаційних 

потреб шляхом розробки Стратегії імплементації ISSAI, а також координованих 

аудитів, заснованих на стандартах ISSAI, та іншої діяльності ВОА, яку вони 

можуть розвивати, виходячи з цієї стратегії; 

4-й етап:  створити активне обізнане співтовариство шляхом поширення 

знань через веб-портал у мережі імплементації ISSAI та для ширшого кола 

зацікавлених у цьому процесі [118, с. 343]. 

Отже, для імплементації ISSAI в діяльність Рахункової палати, необхідно 

обирати не сегментне впровадження цих стандартів, а − комплексний підхід, 

який вимагає поступової злагодженої роботи з розробки та впровадження ISSAI 

різних рівнів, виходячи із потреб Рахункової палати та доступних ресурсів. 

Водночас, проведений порівняльний аналіз відповідності умов діяльності 

Рахункової палати міжнародним стандартам діяльності вищих органів аудиту 

(ISSAI) засвідчує не лише наявні недоліки та прогалини щодо стану 

імплементації ISSAI у вітчизняну практику ПФК, а й також суттєві позитивні 

зрушення у сфері аудиту публічних фінансів (табл. 3.6).  

Резюмуючи вищевикладене, вважаємо, що для логічного завершення 

реформи Рахункової палати як ВОА в Україні надалі доцільно:   

1) забезпечити приведення законодавства в частині визначення 

конституційного статусу Рахункової палати як ВОА у відповідність із 

положеннями Лімської декларації. Для цього необхідно внести зміни до ст. 98 

(ч.1) Конституції України, де доцільно зазначити,  що Рахункова палата є 

вищим незалежним органом ДЗФК/ аудиту в країні;  

2) законодавчо закріпити за Рахунковою палатою функцію попереднього 

аудиту, який носить профілактичний характер у сфері управління публічними 

фінансами; 
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 Таблиця 3.6 

Порівняльний аналіз відповідності умов діяльності Рахункової палати 

міжнародним стандартам вищих органів аудиту (ISSAI)* 

№ 

з/п 

Умови  діяльності ВОА згідно  

ISSAI [232 ] 

Невідповідність/відповідність умов 

діяльності РП вимогам ISSAI 

1 2 3 

1 Наявність конституційно закріпленого 

статусу ВОА  

Ні в  Конституції України, ні в ЗУ [152]  

статус РП як ВОА не є закріпленим   

2 ВОА  є  органом зовнішнього аудиту щодо 

публічних установ  

Має місце неузгодженість фахової 

термінології, оскільки РП здійснює 

повноваження через провадження  заходів  

ДЗФК (аудиту) [152, ст. 4 (п.1)] 

3 Для ВОА передбачено здійснення  

попереднього аудиту та аудиту за фактом 

[ст. 2] 

ЗУ [152] здійснення  попереднього  аудиту 

не передбачено, діяльність РП спрямована, в 

основному, на проведення аудиту за фактом 

4 ВОА, як правило, мають право законодавчої 

ініціативи  

У чинному законодавстві право законодавчої 

ініціативи РП відсутнє 

5 ВОА здійснює: аудит відповідності; фінансовий 

аудит;  аудит ефективності [ст.4] 

У ЗУ [152]  в переліку повноважень РП 

аудит відповідності відсутній 

6 Незалежність  ВОА  гарантується конституцією  

та національним законодавством [ст.5 (п.3)] 

ЗУ [152, ст. 3 (п. 2)] встановлено 

незалежність РП. Однак, Конституцією  

незалежний статус РП не передбачено 

7 Організаційна незалежність ВОА передбачає 

[ст. 6]: незалежність членів ВОА гарантована 

конституцією; незалежність Голів та членів 

ВОА, включаючи гарантію перебування на 

посаді та судовий імунітет під час виконання 

своїх обов᾿язків; тривалий термін 

повноважень членів ВОА; підпорядкування 

контролерів керівникам  ВОА, у загальних 

питаннях; право ВОА самостійно визначати  

власну  внутрішню організаційну структуру 

Організаційна незалежність РП не 

гарантована Конституцією, а задекларована 

лише в ЗУ [152, ст. 3]. Проте, критерії 

конкурсного відбору кандидатів при 

призначенні на посади членів РП 

залишаються невизначеними, що знижує 

ефективність цієї норми Закону 

8 Фінансова незалежність ВОА передбачає [ст. 

7]: ВОА має бути забезпечений 

фінансовими ресурсами, необхідними для 

виконання покладених на нього завдань; 

ВОА має право звертатися з проханням 

щодо виділення необхідних фінансових 

коштів безпосередньо до державного органу, 

відповідального за ухвалення державного 

бюджету;  ВОА має право вільно 
розпорядження коштами, передбаченими в 

затвердженому для нього бюджеті кожного 

звітного періоду 

У ЗУ [152]  питання фінансової 

незалежності РП приведено у відповідність 

до вимог ISSAI 

9 Інформаційна незалежність ВОА:  повноваження  

для  отримання своєчасного,  безперешкодного 

й вільного доступу  до  всіх  необхідних 

документів  та  інформації  для відповідного  

виконання  своїх статутних обов’язків 

 

На законодавчому рівні питання 

інформаційної незалежності РП приведено у 

відповідність до вимог ISSAI 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 

10 Функціональна незалежність ВОА:  основні 

аудиторські компетенції ВОА мають бути  

закріпленими в конституції країни, деталі 

можуть бути визначені ін. законами [ст. 18]; 

ВОА повинен мати право вільно планувати 

перевірки та вибір тем перевірок; самостійність 

прийняття рішень стосовно змісту та часу 

написання аудиторських звітів, публікації і 

розповсюдження звітів; право вносити 

законодавчі пропозиції щодо вдосконалення 

відповідного законодавства та ін.  

Забезпечено відповідність положень 

Закону [152] положенням  ст. 98 Конституції 

України щодо повноважень РП, що частково 

забезпечує функціональну незалежність РП 

11 Можливість та обов᾿язковість щорічного 

звітування про результати діяльності ВОА 

перед парламенттом або ін. компетентним 

державним органом [ст.16 (п.1)] мають бути 

закріпленими в конституції 

У Конституції України питання щорічного 

звітування РП не розглядається, хоча 

положення Закону [152] відповідають 

вимогам міжнародних  стандартів ISSAI 

12 Основні контрольні повноваження ВОА 

закріплені в Конституції, деталі можуть бути 

визначені ін. законами [ст.18, (п.1)] 

ЗУ [152] забезпечено відповідність 

положенням  ст. 98 Конституції України 

щодо повноважень РП 

13 Управління публічними  фінансами має 

бути об’єктом перевірок з боку ВОА. 

Управління сферами публічних фінансів, які 

виключені  з  державного бюджету,  не  

повинні виводитися з-під перевірки зі 

сторони ВОА [ст.18 (п. 3)] 

Чинне законодаство обмежують контроль 

РП рамками Державного бюджету України. 

Тобто РП позбавлена повноважень, які 

передбачають контроль за управлінням 

публічних фінансів загалом 

14 Згідно загального правила  всі державні  

органи  та державні  організації, створені  за  

кордоном, повинні  перевірятися ВОА [ст.19] 

У ЗУ [152]  право РП  на  здійснення  перевірки 

ін.закордонних державних органів та державних 

організацій України  не передбачено 

15 ВОА має бути уповноваженим перевіряти  

сплату податків  у якомога  більшому обсязі 

з точки зору її законності та правильності, а 

також може вносити свої пропозиції щодо 

удосконалення податкового законодавства 

[ст.20] 

У ЗУ [152] забезпечено відповідність 

рекомендаціям Лімської декларації 

16 У своїй діяльності ВОА мають керуватися 

ISSAI 

На законодавчому це питання приведено у 

відповідність до вимог стандартів ISSAI 

18 Вдосконалення  уніфікованої  термінології  у 

сфері аудиту публічного сектору  на  базі 

порівняльного правознавства 

Має місце некоректний переклад з 

англійської мови стандартів INTOSAI та 

відсутність єдиного розуміння юридичних 

та державно-управлінських термінів, що 

містяться в acquis communautaire 

Джерело: узагальнено автором на основі [152; 232] 

 

3) винести на обговорення  можливість надання Рахунковій статусу ВОА 

з правом законодавчої ініціативи; 

4) з метою уникнення дублювання функцій та повноважень у сфері 

контролю за публічними фінансами на законодавчому рівні уточнити 
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особливості координації діяльності органу ДФК (Держаудитслужби) з 

Рахунковою  палатою; 

5) передбачити в законодавстві право Рахункової палати на проведення 

аудиту відповідності, адже метою її діяльності є не лише встановлення 

економічності, ефективності та результативності управління публічними 

фінансами, але й встановлення законності та правильності такого управління; 

6) узгодити зі статтею 3 (п.2) Закону України “Про Рахункову палату” 

статтю 98 Конституції України, яка конституційно не закріплює її 

функціональної, організаційної та фінансової незалежності, що робить 

діяльність Рахункової палати потенційно вразливою; 

7) доопрацювати та законодавчо закріпити критерії конкурсного відбору 

кандидатів при призначенні на посади членів Рахункової палати; 

8) на законодавчому рівні закріпити положення щодо встановлення 

відповідальності за ненадання відповідної інформації (документації), а також 

відповідальності за невиконання вимог керівників Рахункової палати та 

посадових осіб її апарату, пов᾿язаних з виконанням ними своїх службових 

обов᾿язків, за перешкоджання роботі або не створення/не надання належних 

умов для роботи посадових осіб, які проводять ДЗФК (аудит); 

9) розширити повноваження Рахункової палати  щодо ДЗФК (аудиту) на 

всю сферу управління публічними фінансами, тобто  включити до їх переліку 

контроль за тією сферою фінансово-економічної діяльності, яка перебуває поза 

межами використання коштів Державного бюджету; 

10) забезпечити адаптацію вітчизняного законодавства у системі ДФК до 

законодавства ЄС та законодавчо конкретизувати поняття ДЗФК та аудиту, які 

мають бути узгоджені з вимогами директивних документів INTOSAI та 

EUROSAI, та внести відповідні зміни до Закону України “Про Рахункову 

палату” та інших суміжних законодавчо-нормативних актів. 

11) розробити низку заходів, спрямованих на міжнародне співробітництво 

у сфері управління публічними фінансами, зокрема шляхом імплементації 
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стандартів та методик INTOSAI, а також врахування найкращого досвіду ЄС у 

сфері зовнішнього аудиту публічних фінансів; 

12)  посилити механізми співпраці та координації між Рахункової 

палатою та ВРУ (наприклад, за рахунок запровадження процедури завчасного 

повідомлення Комітету з питань бюджету про заплановані засідання Рахункової 

палати (дату, час і місце проведення), включно з питаннями порядку денного, 

для забезпечення участі в таких засіданнях народних депутатів України – 

членів Комітету з питань бюджету (за їх бажанням) та ін.); 

13) сформувати систему взаємодії з питань підвищення ефективності 

аудиторських висновків та їх значення для прийняття подальших урядових та 

управлінських рішень;  

14) посилити роботу з регулярного відстеження заходів реагування на 

повідомлення та висновки Колегії Рахункової палати керівництвом КМУ, 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади;  

15) забезпечити неупереджену оцінку наявного інституційного 

потенціалу Рахункової палати та затвердженої Стратегії реформування 

Рахункової палати, в тому числі функціональну оцінку (оцінку потреб 

інституційного розвитку) Рахункової палати і визначення Стратегії 

реформування та плану дій на трирічний період; 

16) кардинально оновити професійну структуру складу та докорінну 

перепідготовку фахівців Рахункової палати, впровадивши спецкурс  аудиту  

публічних  фінансів  у  ВНЗ; 

17) удосконалити стратегію інформаційної політики Рахункової палати 

18) забезпечити широке обговорення ролі ДЗФК (аудиту) за участі різних 

стейкхолдерів (народних депутатів, уряду, Міністерства фінансів України, 

Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби 

України; АПУ, Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України; 

науковців і фахівців-практиків; організацій громадянського суспільства та ін.);  
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19) здійснювати вчасну публікацію аудиторських планів та звітів                    

(рис. 3.3). Доречно забезпечити підготовку і публікацію спрощених варіантів 

технічних аудиторських звітів, призначених для охоплення широкої аудиторії;   

 

Рис. 3.3. Перспективне бачення річного циклу звітування Рахункової 

палати перед ВРУ [158, с. 67] 

 

20) підтримувати постійні зав’язки з громадянським суспільством, що 

сприятиме збільшенню довіри до ВОА контролю з боку громадськості, 

Парламенту, Уряду, об’єктів контролю та ін.; 

21) розвивати й поглиблювати міжнародне співробітництво з Контактним 

комітетом ВАІ ЄС, ISSAI Implementation Development Initiative, INTOSAI та 

іншими ВОА зарубіжних країн. 

Отже, враховуючи вищезазначені напрями реформування діяльності 

Рахункової палати, вважаємо, що наведені заходи є лише першими кроками та 

підґрунтям для формування нової системи сучасного парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів з метою забезпечення стабільного 

економічного зростання в Україні. Разом із тим, ні в якому випадку не можна 

забувати про дуже принципове застереження зі сторони INTOSAI щодо 

імплементації в національне  законодавство лише тих міжнародних норм у 

сфері ПФК, які відповідають внутрішнім умовам і цілям розвитку конкретної 

країни. 

 

 

Щорічний звіт про діяльність  

РП (подання до ВРУ) 

Система моніторингу та оцінки  
стану виконання рекомендацій  
РП за проведеними аудитами 

Попередній розгляд 
у підкомітеті 

Затвердження висновків 

Комітету 

Слухання у Комітеті    

з питань бюджету 
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3.3. Пріоритетні напрями удосконалення механізмів парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів з урахуванням інноваційних засад 

публічного аудиту 

 

Враховуючи результати досліджень специфіки функціонування 

механізмів парламентського контролю у сфері публічних фінансів за кордоном 

та в рамках національної системи ДФК, можна зробити  висновок, що з поч. ХХ 

століття у демократичних країнах світу відбувається активне поширення нової 

моделі ДФК − аудиту публічного сектору (Public Sector Auditing), що поступово 

заміщує модель аудиту державного (тобто підпорядкованого уряду) сектору 

(Government Sector  Auditing). 

При цьому в демократичній міжнародній практиці публічний аудит 

розглядається як складова належного урядування, що забезпечує законодавчі та 

наглядові органи, які здійснюють публічне управління, і широку громадськість 

незалежною та об᾿єктивною інформацією щодо нагляду і виконання державної 

(урядової) політики (програм або операцій). Відповідно Стандарти INTOSAI 

аудит публічного сектору визначають як систематичний процес об’єктивного 

отримання і оцінки доказів, необхідних для обґрунтування висновків щодо 

відповідності наявної інформації встановленим критеріям. 

Особливістю сучасного етапу модернізації системи парламентського 

фінансового контролю в Україні є законодавчо врегульований перехід від 

традиційної моделі ДФК до державного аудиту публічного сектору. Тому 

більшість вітчизняних науковців [3; 118; 128; 175 та ін.] погоджуються з тим, 

що в Україні створення повноцінного інституту публічного аудиту носить поки 

що концептуальний характер.  

У зв᾿язку з чим, О. Александрович відзначає, що аудит публічного 

сектора в умовах сучасної України здійснюється як державний аудит 

публічного сектора, а нормативна модель аудиту публічного сектора – як 

сучасна вітчизняна модель державного аудиту публічного сектора. Аргументує 

такий висновок дослідниця тим, що “вітчизняний ДФК як традиційно 
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монопольну сферу діяльності державних інституцій все ще не можна порівняти 

з публічним контролем у країнах Європи, де, крім формальних 

адміністративних установ, велику роль грають й недержавні (неурядові) актори 

− професійні самоврядні асоціації аудиторів та незалежні інститути 

громадянського суспільства” [4, с. 162]. 

Разом із цим досить чітке розмежування понять “державний аудит” і 

“публічний аудит”  пропонує Н. Обушна, яка зазначає, що в світовій практиці 

ці поняття не є абсолютно тотожними, адже [118]: 

1) теоретичні засади державного аудиту (Government  Sector Auditing) 

сформовані, в основному, на засадах веберівській концепції “раціональної 

бюрократії”, в той час як методологічним підґрунтям модернізованої моделі 

ДФК − аудиту публічного сектору (Public  Sector  Auditing) − виступає “Теорія 

комунікативної дії” Ю. Габермаса та концепція “Good Governance”; 

2) публічний аудит, на відміну від державного, може здійснюватися не 

лише державними органами, а й іншими незалежними суб᾿єктами суспільних 

відносин в тріаді “держава – бізнес – громадянське суспільство” в інтересах 

суспільства. Це дозволяє розглядати публічний аудит як нову функцію 

взаємодії публічної влади та суспільства; 

3) основу публічного аудиту становить, як правило, саме державний 

аудит, який здійснюється відкрито, гласно; його результати стають відомі 

суспільству, можуть стати предметом обговорення громадянами. Тому, сучасний 

державний аудит має бути публічним аудитом (результати публікуються, 

обговорюються представниками населення в представницьких органах); 

4) предметом публічного аудиту є не лише окремі сфери діяльності, а 

діяльність всіх структур публічного сектору, у т. ч. й діяльність органів 

публічної влади, яка пов᾿язана з впливом на соціально-політичні та економічні 

процеси, з управлінням суспільними ресурсами, формуванням інституційного 

середовища; 

5) професійні стандарти публічного аудиту розробляються та змінюються 

виключно міжнародними фаховими організаціями (INTOSAI, GASB, IASB); 
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6) основою державного аудиту залишається лише фінансовий аудит. 

Публічний аудит згідно нових стандартів аудиту публічного сектору (ISSAI  

100 Fundamental  Principles of  Public-sector Auditing) представлений фінансовим 

аудитом, аудитом відповідності та аудитом ефективності, який на сьогодні 

набуває пріоритетного значення.  

Отже, з огляду на викладене, характерні ознаки публічного аудиту 

(аудиту публічного сектору) як інноваційної моделі ДФК, вважаємо за доцільне, 

узагальнити на рис. 3.4. 

 

 
Рис. 3.4. Характерні ознаки публічного аудиту як інноваційної  

моделі ДФК [узагальнено автором з використанням [3, 118]] 

 

Таким чином, одним із пріоритетних стратегічних завдань для України, 

яка прагне до європейської спільноти, є формування й просування засад 

Період становлення: кінець ХХ ст. − до ц. 

Базова модель державного управління та її теоретичний фундамент: державно-

управлінська концепція “Good  Governance” в контексті поширення комунікативної 

парадигми публічного врядування (теорія комунікативної дії Ю. Габермаса) 

Реалізація принципу поділу ДФК на внутрішній та зовнішній: має місце 

парламентський (зовнішній) публічний аудит та урядовий (внутрішній) фінансовий 

контроль (за умови визначеної пріоритетності зовнішнього аудиту) 

Мета: об᾿єктивне оцінювання економічності, ефективності та результативності 

управління в публічному секторі та реалізації урядових політик (програм чи заходів), 

а також правильності звітності, у відповідності із чинними законами та положеннями 

та розробка рекомендацій щодо модернізації публічного управління загалом 

Форма реалізації: головна − аудит ефективності; окрім того, здійснюється 

фінансовий аудит та аудит відповідності 
 

Джерело регламентації діяльності у сфері ДФК: міжнародні стандарти й процедури 

аудиту публічного сектора, що виробляються незалежними організаціями аудиторів 

(ISSAI та ін.); національні стандарти, інші законодавчі та урядові акти у сфері ДФК 

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПУБЛІЧНОГО АУДИТУ ЯК  

ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДФК 
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публічно-аудиторської парадигми як інноваційного інструменту реалізації 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів зокрема та 

перспективного механізму модернізації державного управління загалом. 

Діалектика реалізації такого завдання вбачається можливою як за рахунок 

модернізації внутрішніх чинників (передбачають нагальну необхідність 

реформування системи публічних фінансів та ієрархічних зв᾿язків між ними, та 

ін.), так і за рахунок виконання зобов’язань, які Україна взяла на себе в процесі 

інтеграції до ЄС.  

Надалі, враховуючи, базові інноваційні засади публічного аудиту та 

результати дослідження зарубіжного досвіду функціонування ПФК, визначимо 

найбільш перспективні, на наш погляд, пріоритетні напрями удосконалення 

механізмів парламентського контролю у сфері публічних фінансів в Україні. 

1-й напрямок − Реальне забезпечення впровадження принципів 

відкритого врядування в практику діяльності органів публічної влади в Україні 

та на цій основі здійснення імплементації базових засад концепції “Goоd 

Governance”. 

Як відзначено у розділі 1, модерна зміна парадигмальних установок у 

системі публічного управління, яка відбулася останнім часом, передбачала, що 

“адміністрування” (administration) або “управління / уряд” (Government − 

урядове управління) перестає бути ключовим аспектом діяльності держави, 

замість нього особливого значення набуває “урядування” (Governance − 

публічне (суспільне) управління) процесами організації взаємодії між 

державою та суспільством щодо задоволення суспільних інтересів. Тобто саме 

“урядування” (Governance) стає одним із визначальних концептів нового 

публічного менеджменту й тлумачиться, за визначенням  Генерального 

секретаря ООН Л. Фрешет (L. Frechette), як процес, “…у рамках якого ... 

суспільні інститути, бізнес організації та групи громадян формулюють свої 

інтереси, здійснюють свої права та обов’язки і розв’язують протиріччя (mediate 

their differences)” [211]. 
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Основними характеристиками такого управління є: інклюзивність 

(якнайширше залучення громадян), верховенство права, прозорість, 

відповідальність та підзаконність, зорієнтованість на згоду (консенсус), 

справедливість, результативність та ефективність. Узяті разом, ці вимоги 

спрямовані на мінімізацію корупції, врахування інтересів громадян, надання 

допомоги найуразливішим верствам суспільства, потреби яких уряд має 

врахувати, виробляючи державну політику, та ін. 

У даному контексті зауважимо, що базові цінності та принципи 

державного управління (орієнтація на консенсус, відповідальність (підзвітність), 

прозорість, належне реагування, ефективність та результативність, рівність та 

врахування інтересів і відповідність принципу верховенства права та ін.) в 

демократичних країнах Європи почали формуватись задовго до появи самого 

ЄС. Проте, коли в Європі розпочався процес об᾿єднання держав, всі вони 

визначились як спільні європейські принципи державного управління. Тобто 

концепція “Goоd Governance” причетна до формування системи цінностей, 

політик та інституцій, завдяки яким ефективне управління суспільством 

здійснюється шляхом взаємодії держави, громадянського суспільства та бізнесу.  

Водночас модель публічного аудиту – це модель, яка функціонує лише в 

умовах сформованої системи публічного управління, тобто поза межами 

публічного управління публічного аудиту не може існувати апріорі. Адже, як 

відзначено вище (див. рис. 3.4), базовою концептуальною моделлю та 

теоретичним підґрунтям публічного аудиту виступають державно-управлінська 

концепція “Good Governance” в контексті поширення комунікативної 

парадигми публічного врядування (теорія комунікативної дії Ю. Габермаса). 

Тому логічним є такий висновок:  

− з одного боку, публічний аудит − інноваційна модель здійснення ПФК, 

що формується в умовах публічного управління (є його похідною), яке виступає 

інфраструктурним середовищем її функціонування та розвитку;  
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− з другого боку, публічний аудит − дієвий механізм модернізації самої 

системи публічного управління, який має законодавчо закріплену суспільно 

вагому мету, похідні від неї свої державно-управлінські механізми та принципи.  

Все це обумовлює необхідність модернізації вітчизняної системи 

державного управління (у т. ч. й у сфері ПФК) у контексті посилення 

демократичності, децентралізації, прозорості та підзвітності діяльності владних 

інституцій.  

2-й напрямок − Створити умови для формування належних 

інституціональних засад парламентського контролю у сфері публічних фінансів, 

враховуючи вимоги  директивних документів INTOSAI та EUROSAI. 

Очевидно, що реалізація зазначеного напряму має передбачати, у першу 

чергу, суттєве оновлення нормативно-правової бази, організаційної структури, 

функцій та методів роботи публічних інституцій, уповноважених на здійснення 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів та ін. Для цього 

доцільно: 

− розробити та ввести в дію системоутворюючий закон “Про 

парламентський контроль”; 

− привести у відповідність до положень Регламенту Верховної Ради 

України зміст контрольних  повноважень комітетів ВРУ (у т.ч. зі ст. 27 Закону 

України “Про комітети Верховної Ради України”). При цьому законодавчої 

конкретизації також потребують форми  взаємодії комітетів ВРУ з Рахунковою  

палатою та іншими державними органами щодо реалізації цілей та завдань  

парламентського контролю у сфері публічних фінансів; 

− закріпити на конституційному рівні чіткий розподіл ДФК на внутрішній 

і зовнішній та зазначити повноваження органів такого контролю (Державна 

аудиторська служба України та Рахункова палата);  

− розробити і ввести в дію закон “Про систему публічного аудиту та 

державного фінансового контролю”, що сприятиме легімітизації основних 

науково-методологічних положень публічного аудиту та його суспільній 

легітимації; 
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− оновити Закон України “Про Рахункову палату” та внести  релевантні 

зміни до Бюджетного кодексу, Закону України “Про аудиторську діяльність”  

та іншого законодавства; 

− забезпечити імплементацію Міжнародних стандартів фінансової 

звітності у правове поле та практику діяльності національних органів 

реформованої системи ДФК. При цьому звітність має бути зрозумілою та 

прозорою як всередині окремих організацій, так і між різними рівнями 

державного управління; 

− сформувати “дорожню карту” законодавчого забезпечення та 

проведення аудиту ефективності (норми, принципи і стандарти, критерії та 

показники ефективності) як пріоритетної форми аудиту публічного сектору в 

умовах демократичних перетворень в Україні. Такий підхід має бути 

спрямований нову “цільову модель” публічного аудиту, яка побудована на 

врахуванні цілей та методів їх досягнення. Саме така модель виступає наразі 

основою для визначення інноваційного підходу до аудиту ефективності – 

підходу, орієнтованого на цілі публічного управління (англ. system-oriented 

approach), тобто урядову діяльність як систему зобов᾿язань та програм, а також 

сукупність інтеракцій підпорядкованих елементів. Регуляторні акти, ресурси, 

урядові (адміністративні) органи тощо є елементами, що конституюють 

систему урядової діяльності. Орієнтує аудиторів на цілісне дослідження 

урядових ініціатив та програм [224];   

− законодавчо урегулювати питання проведення ПФК на регіональному/ 

місцевому рівнях, що потребує уточнення та статусу сфери компетенції 

територіальних структурних підрозділів Рахункової палати та внесення 

відповідних уточнень до Законів України “Про Рахункову палату”, “Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”, “Про 

місцеве самоврядування в Україні” та ін. ; 

− завершити процес гармонізації чинних нормативно-правових актів 

законодавства України у сфері ДФК та практики їх застосування, спільних  

прав і зобов’язань до стандартів  (acquis  communautaire), обов’язкових до 
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виконання в країнах-членах ЄС. Для цього науково обґрунтувати та узгодити 

понятійно-категорійний апарат, що використовується в національних  нормативних 

актах з ДФК, з вимогами директивних документів INTOSAI та EUROSAI; 

− уточнити організаційно-функціональну структуру ПФК у відповідності до 

стандартів INTOSAI, визначивши Рахункову палату не лише органом 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів, а й вищим органом 

аудиту в державі. При цьому передбачити у складі такої організаційно-

функціональної структури діяльність й інших органів, що здійснюватимуть 

нагляд за діяльністю суб᾿єктів, які проводять аудит публічного сектору 

(наприклад, незалежні аудиторські компанії (у т. ч. й міжнародні − Ernst & 

Young, KPMG, PwC і Deloitte та ін.); спеціалізовані ОГС, міжнародні наглядові 

інституції (INTOSAI, EUROSAI) та ін.);  

− забезпечити ефективне міжнародне співробітництво з відповідними 

інституціями та установами ЄС у сфері перевірок на місцях та перевірок, 

пов᾿язаних з управлінням та контролем фондів ЄС та ін. 

3-й напрямок − Забезпечити подальший розвиток Рахункової палати як 

вищої аудиторської інституції держави. 

Даний напрямок є логічним продовженням двох вищезазначених 

напрямів удосконалення механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів. Відповідно у процесі його реалізації, першочерговим 

завданням постає урегулювання статусу Рахункової палати як Вищого 

національного органу аудиту на конституційному рівні та на рівні спеціального 

Закону “Про Рахункову палату”) як того вимагає Лімська декларація та інші 

директивні документи. Для цього Рахунковій палаті потрібно позбутися статусу 

органу контролюючого типу, підвищити аудиторську спроможність та змінити 

масштаб і характер здійснюваних нею контрольно-аналітичних заходів. 

З огляду на це, вважаємо, що повноваження Рахункової палати мають 

визначатися не в форматі ДЗФК (аудиту), а конституційного органу 

незалежного аудиту за порядком формування, управління, використання 
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публічних ресурсів та публічного майна у формі проведення публічного аудиту 

відповідно до стандартів INTOSAI.   

Відповідно сучасна діяльність Рахункової палати в Україні має 

здійснюватись на основі єдиної Стратегії розвитку Рахункової палати та бути 

спрямованою на  зміцнення довіри суспільства до  публічної влади, сприяючи 

відкритому урядуванню шляхом посилення незалежного зовнішнього аудиту 

публічного сектору, забезпечення прозорості й підзвітності публічного 

управління та надання громадянам достовірної інформації про стан 

використання публічних ресурсів і публічного майна.   

За таких умов необхідним вбачається і документально-правове 

оформлення та класифікація у Регламенті Рахункової палати періодичності, 

форми і переліку документів, які на регулярній основі направляються до ВРУ, а 

також щодо порядку оприлюднення інформації у формі рішень Рахункової 

палати. Важливою є також участь на системній основі народних депутатів, 

членів комітету ВРУ з питань бюджету та діяльності Рахункової палати на її 

засіданнях. 

Більш детально напрями модернізації Рахункової палати були розглянуті 

у параграфі 3.2. 

4-й напрямок − Сформувати адекватну сучасним вимогам та запитам 

інформаційно-комунікативну інфраструктуру парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів, що дозволить проактивно комунікувати з цільовою 

аудиторією та пріоритезувати напрями такого контролю з урахуванням 

інтересів громадянського суспільства. 

У свою чергу створення сучасної інформаційно-комунікативної 

інфраструктури парламентського контролю у сфері публічних фінансів 

передбачає запровадження та використання прогресивних інформаційних 

технологій, зокрема: електронного документообігу аудиторської документації для 

архівування і збереження аудиторської документації, нагляду, планування 

ресурсів та обліку трудовитрат і робочого часу для планування та 

документообігу, контролю за впровадженням аудиторських рекомендацій; 
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програмного забезпечення IDEA або ACL для аналізу фінансових показників, 

розробка та впровадження інструкцій з користування ними на регулярній 

основі тощо [118]. 

При цьому застосування інформаційно-аналітичної системи та 

інформаційних технологій, розширення обсягу та різноманітності електронних 

публічних послуг, що дають можливість підтримки контрольних та експертно-

аналітичних заходів на всіх етапах їх проведення, створення єдиного реєстру 

розпорядників бюджетних коштів і єдиної інтегрованої інформаційної бази 

контрольних заходів та ін. дозволяють досягти мети ПФК з мінімальними 

витратами часу і з залученням меншої кількості фахівців тощо.  

Окрім того, на сьогодні інформаційна політика і співпраця із засобами 

масової інформації виступають головним джерелом ефективної діяльності у 

сфері ПФК. Відповідно за таких умов  доцільним виглядає створення публічної  

інформаційної  системи,  яка  буде централізовано отримувати, обробляти  та   

зберігати інформацію, а також забезпечувати обмін інформацією з  

громадськістю  та  громадянським  суспільством. Публічна інформаційна   

система має містити базу даних для запитів або скарг і відстеження реагування 

на них, інформацію про аудити у сфері публічних фінансів і приклади їх 

проведення, описані доступною мовою, посилання на оприлюднену 

інформацію,  розміщену  в  системах  даних  Рахункової палати  (тобто  звіти  за  

результатами   аудиторських перевірок). 

Отже, у сфері ПФК необхідно розробити комунікаційну стратегію для 

взаємодії з усіма зацікавленими сторонами такого контролю, в тому числі з 

Верховною Радою України.  

5-й напрямок − Забезпечити розвиток навчальних можливостей та 

перепідготовки для фахівців, здатних до професійної діяльності у сфері аудиту 

публічного сектору.  

Процес реформування системи навчання та професіоналізації у сфері 

парламентського фінансового контролю в Україні доцільно розглядати в 

контексті Стратегії реформування державного управління загалом. Ця 
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стратегія, серед іншого, передбачає забезпечення інтенсивної професійної 

підготовки службовців усіх урядових органів України, а також формування 

професійної культури та ін. 

У зв᾿язку з цим вбачається корисним: 

− розробка стратегії навчання та навчальних програм для підготовки 

фахівців, які володіють сукупністю компетентностей у сфері публічного 

управління, що дозволяють ефективно вирішувати професійні аналітичні, 

проектні, прогностичні, організаційно-управлінські, нормотворчі, експертні та 

інші завдання публічного аудиту щодо забезпечення, оцінювання та аналізу 

результативності та ефективності діяльності органів публічної влади; 

− розробка та запровадження програм підвищення кваліфікації персоналу 

в системі ПФК, оновлення системи атестації кадрів; 

− введення спецкурсу аудиту  публічних  фінансів у ЗВО;  

− забезпечення підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати із 

застосуванням міжнародного досвіду; 

− розробка та проведення спеціалізованих тренінгів для груп активістів з 

метою сприяння створенню ОГС, які можуть належним чином аналізувати 

питання, пов’язані із зовнішнім аудитом; 

− проведення засідань за круглим столом, брифінгів, конференцій, 

консультацій та інших заходів за участю представників ВРУ, Рахункової палати, 

бізнесу і громадськості; та ін. 

Отже, з огляду на проведені результати дослідження, в роботі здійснено 

осмислення пріоритетних напрямів удосконалення механізмів парламентського 

контролю за публічними фінансами в Україні з урахуванням засад публічно-

аудиторської парадигми його розвитку та можливостей імплементації 

зарубіжного досвіду в цій сфері.  Зокрема, рекомендовано:  

1) реально забезпечити впровадження принципів відкритого врядування в 

практику діяльності органів публічної влади в Україні та на цій основі  

здійснити імплементацію базових засад концепції “Goоd Governance”;  
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2) створити умови для формування належних інституціональних засад 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів, враховуючи вимоги  

директивних документів INTOSAI та EUROSAI;  

3) забезпечити подальший розвиток Рахункової палати як вищої 

аудиторської інституції держави; 

4) сформувати адекватну сучасним вимогам та запитам інформаційно-

комунікативну інфраструктуру парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів, що дозволить проактивно комунікувати з цільовою аудиторією та 

пріоритезувати напрями такого контролю з урахуванням інтересів 

громадянського суспільства;  

5) забезпечити розвиток навчальних можливостей та перепідготовки для 

фахівців, здатних до професійної діяльності у сфері аудиту публічного сектору.  

Вищеозначені пріоритетні напрями удосконалення механізмів 

парламентського контролю за публічними фінансами в Україні надали 

можливість сформулювати бачення перспективної моделі парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів в умовах утвердження засад публічного 

управління в Україні, яка:  

1) формується та розвивається на концептуальних засадах теорії “Goоd 

Governance”, представляючи критерії парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів на основі міжнародно-визнаних цілей, стандартів INTOSAI, 

а також внутрішніх національних потреб;  

2) забезпечує результативність, ефективність, економічність та законність 

формування, розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів 

коштів і реалізації урядових політик, програм чи заходів у сфері публічних 

фінансів на державному, регіональному та місцевому рівнях;  

3) розглядається як якісно-інноваційний етап розвитку контрольних 

функцій держави у сфері публічних фінансів. 

Очікувані результати та суму можливих вигод від впровадження такої 

моделі парламентського контролю у сфері публічних фінансів у вітчизняну 

практику ДФК візуалізуємо на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Очікувані результати та сума можливих вигод від впровадження 

перспективної моделі парламентського контролю у сфері публічних фінансів в 

Україні [власна розробка автора] 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА СУМА МОЖЛИВИХ ВИГОД ВІД 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ 

Реальне забезпечення ряду принципів відкритого врядування (управління) та 
адаптація вітчизняного законодавства у сфері ПФК до законодавства ЄС та вимог 

INTOSAI, стандартизації окремих інструментів здійснення аудиту публічного сектору 

Зростання консолідації та солідарності влади й суспільства, внаслідок зростання 

довіри до політико-владних інститутів держави з питань управління ними 

публічними фінансами 

Формування прозорої бюджетної політики та професіональної аудиторської 

оцінки звітності Уряду 

та підзвітність головних розпорядників 

Забезпечення підзвітності та доброчесності публічної влади у сфері публічних 

фінансів, а також запобігання та зменшення ризиків корупції/зловживань у сфері 

публічних фінансів,  дисемінація корупційних проявів  

Створення доданої вартості для суспільства у вигляді покращення фінансового 

менеджменту та економії публічних коштів, підвищення якості та забезпечення 

доступності публічних послуг 

Результативне, ефективне, економічне та законне формування, розподіл 

(перерозподілу) та використання публічних фондів коштів і реалізації урядових 

політик, програм чи заходів у сфері публічних фінансів на державному, 

регіональному та місцевому рівнях 

СТБІЛЬНЕ  ЕКОНОМІЧНЕ  ЗРОСТАННЯ  ДЕРЖАВИ  ТА  

ЯКІСНЕ ПУБЛІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ 

= 

Розширення інституційної спроможності Рахункової палати як ВОА та 

можливостей її функціонування згідно кращих практик ЄС  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Таким чином, резюмуючи результати проведених досліджень, 

відзначимо, що  цілісна система парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів в Україні ще не сформована та потребує значного вдосконалення як на 

рівні нормативного регулювання, так і на рівні формування інституційних 

спроможностей. Тому практична реалізація, визначених напрямів 

удосконалення функціонування механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів з урахуванням засад публічно-аудиторської парадигми 

розвитку, на наше переконання, дозволить провести успішну модернізацію 

засад ПФК відповідно до вимог світових стандартів і внутрішніх національних 

потреб, забезпечити подальшу гармонізацію управлінських і контрольних 

механізмів у цій сфері, що сприятиме сталому економічному зростанню в 

державі та формуванню засад якісного публічного управління в Україні. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1.  З᾿ясовано можливості імплементації в Україні зарубіжного досвіду 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів.  Для цього узагальнено 

спільні риси організації та здійснення діяльності ВОА в різних країнах світу, 

головними з яких визначено такі: подібність типізації ВОА; незалежність ВОА, 

адже вони можуть виконувати свої завдання об’єктивно, якщо захищені від 

зовнішніх впливів та є незалежними політично, організаційно і фінансово від 

органів виконавчої та законодавчої влади органів; підзвітність ВОА парламенту 

та через засоби масової інформації  – громадськості, які виступають головною 

цільовою аудиторією звітів ВОА; статус і повноваження ВОА закріплюються 

національними Конституціями та спеціальними законами; ефективна й 

налагоджена система найму кваліфікованого персоналу ВОА, його навчання та 

заохочення; функціонують на основі добре розробленої та задокументованої 

методології і стандартів ISSAI; ефективні процедури взаємодії з парламентом 

та громадянським суспільством з метою забезпечення партнерства із широким 

колом зацікавлених сторін на міжнародному, регіональному та національному 
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рівні. Зроблено висновок, що реформування чинної системи парламентського 

фінансового контролю в Україні необхідно проводити не лише на основі 

утверджених за кордоном принципів аудиту публічного сектору, а й з 

урахуванням особливостей українського державотворення. 

2. Обґрунтовано перспективи модернізації Рахункової палати як вищої 

аудиторської інституції держави. Зроблено висновок, що для логічного 

завершення реформи Рахункової палати як ВОА у сфері публічних фінансів 

потрібні подальші виважені кроки, а саме доцільно: 1) забезпечити приведення 

законодавства в частині визначення конституційного статусу Рахункової палати 

як ВОА у відповідність із положеннями Лімської декларації та внести зміни до 

ст. 98 (ч.1) Конституції України, де доцільно зазначити,  що Рахункова палата є 

вищим незалежним органом ДЗФК/ аудиту в країні; 2) законодавчо закріпити за 

Рахунковою палатою функцію попереднього аудиту, який носить 

профілактичний характер у сфері управління публічними фінансами; 3) 

уточнити особливості координації Держаудитслужби як органу ДФК з 

Рахунковою  палатою як ВОА; 4) передбачити в законодавстві право 

Рахункової палати на проведення аудиту законності / відповідності; 5) узгодити 

зі статтею 3 (п.2) Закону України “Про Рахункову палату” статтю 98 

Конституції України, яка не закріплює її функціональної, організаційної та 

фінансової незалежності; 6) доопрацювати та законодавчо закріпити критерії 

конкурсного відбору кандидатів при призначенні на посади членів Рахункової 

палати; 7) розширити повноваження Рахункової палати  щодо ДЗФК (аудиту) 

на всю сферу управління публічними фінансами; 8) забезпечити адаптацію 

вітчизняного законодавства у системі ДФК до законодавства ЄС і законодавчо 

конкретизувати поняття державного зовнішнього фінансового контролю та 

аудиту, враховуючи вимоги  директивних документів INTOSAI та EUROSAI; 9) 

розробити низку заходів, спрямованих на міжнародне співробітництво у сфері 

управління публічними фінансами, зокрема шляхом імплементації стандартів 

та методик INTOSAI, а також врахування найкращого досвіду ЄС у сфері 

зовнішнього аудиту публічних фінансів; 10)  посилити механізми співпраці та 
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координації між Рахункової палатою та ВРУ; 11) сформувати систему взаємодії 

з питань підвищення ефективності аудиторських висновків та їх значення для 

прийняття подальших урядових та управлінських рішень; 12) посилити роботу 

з регулярного відстеження заходів реагування на повідомлення та висновки 

Колегії Рахункової палати керівництвом КМУ, міністерствами, ін. 

центральними органами виконавчої влади; 13) оновити професійну структуру 

фахівців Рахункової палати; 14) удосконалити стратегію інформаційної 

політики Рахункової палати; 15) забезпечити широке обговорення ролі ДЗФК 

(аудиту) за участі різних стейкхолдерів (народних депутатів, уряду, 

Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, 

Державної фіскальної служби України; організацій громадянського суспільства 

тощо); 16) поглибити міжнародне співробітництво з Контактним комітетом ВАІ 

ЄС, ISSAI Implementation Development Initiative, INTOSAI та іншими ВОА 

зарубіжних країн та ін. 

До того ж у роботі уточнено напрями удосконалення інформаційно-

комунікативної складової організаційного механізму, що забезпечує посилення 

ефективності співпраці та координації між Рахункової палатою та ВРУ, а також 

громадянським суспільством. 

3. Розроблено пріоритетні напрями удосконалення механізмів 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів з урахуванням 

інноваційних засад публічного аудиту. Зокрема, рекомендовано:  

− реально забезпечити впровадження принципів відкритого врядування в 

практику діяльності органів публічної влади в Україні та на цій основі  

здійснити імплементацію базових засад концепції “Goоd Governance”;  

− створити умови для формування належних інституціональних засад 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів, враховуючи вимоги  

директивних документів INTOSAI та EUROSAI;  

− забезпечити подальший розвиток Рахункової палати як вищої 

аудиторської інституції держави; 
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−  сформувати адекватну сучасним вимогам та запитам інформаційно-

комунікативну інфраструктуру парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів, що дозволить проактивно комунікувати з цільовою аудиторією та 

пріоритезувати напрями такого контролю з урахуванням інтересів 

громадянського суспільства;  

− забезпечити розвиток навчальних можливостей та перепідготовки для 

фахівців, здатних до професійної діяльності у сфері аудиту публічного сектору.  

Вищеозначені пріоритетні напрями удосконалення механізмів 

парламентського контролю за публічними фінансами в Україні надали 

можливість сформулювати бачення перспективної моделі парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів в умовах утвердження засад публічного 

управління в Україні. 

Основні положення розділу дисертаційної роботи відображені у таких 

працях автора: [10; 16; 17]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні розроблено нові наукові положення,  які  в 

сукупності дозволяють розв’язати важливе наукове завдання у сфері 

державного управління щодо теоретичного обґрунтування механізмів 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів та розроблення науково-

практичних рекомендацій щодо їх удосконалення в умовах утвердження засад 

публічного управління в Україні. На підставі проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків і рекомендацій. 

1. Проаналізовано феномен “парламентського фінансового контролю” в 

науковому дискурсі та розвинено його понятійно-категорійний апарат. Зокрема, 

наукове осмислення та систематизацію базових категорій дисертаційного 

дослідження проведено в такій системі понятійно-категорійних координат: 

контроль → державний/публічний контроль → парламентський контроль → 

ДФК → ДЗФК/ аудит → публічний аудит → ПФК (парламентський контроль у 

сфері публічних фінансів).  

На основі проведеного семантичного аналізу сутності базових категорій 

дослідження запропоновано такі їх дефініції: “Парламентський контроль  − це 

система заходів з перевірки Верховною Радою України відповідності 

функціонування органів публічної влади та їх посадових осіб, а також 

підприємств, установ та організацій публічного сектору вимогам законності, 

ефективності й доцільності, що сформована на засадах народного 

представництва та державного контролю”; “парламентський контроль у сфері 

публічних фінансів − різновид ДФК, що забезпечує реалізацію державного 

зовнішнього фінансового контролю/аудиту у сфері публічних фінансів за 

допомогою, спеціально створеного парламентом країни (представницькою 

владою) незалежного контролюючого органу (Рахункова палата), який 

функціонує на засадах публічності”. 

2. Уточнено сутність публічних фінансів як об᾿єкту парламентського 

контролю та з᾿ясовано склад і головні ланки сфери публічних фінансів 
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(публічні фінанси держави, публічні фінанси органів місцевого самоврядування, 

публічні фінанси суспільного (соціального) призначення), результативність і 

ефективність управління якими залежать від суб᾿єктивних дій органів публічної 

влади. Під публічними фінансами запропоновано розуміти суспільно-економічні 

відносини, що виникають у процесі формування, розподілу (перерозподілу) та 

використання публічних фондів коштів, обумовлюють задоволення всіх видів 

публічного фінансового інтересу й поширюються на суб᾿єктів господарювання 

(незалежно від форми власності). Особливістю наведеного визначення є те, що 

воно відповідає світовим тенденціям, адже абсолютизує роль та значення 

процесу колективізації людських потреб у виокремленні публічного 

господарства та публічних фінансів. 

При цьому застосовано інноваційне бачення “new public finance”, 

пов᾿язане зі стиранням кордонів між національною економікою та зовнішнім 

світом, яке призводить одночасно до поглиблення взаємодії приватного бізнесу 

та публічного сектору країни, а також − до зростання конкуренції між ними. На 

цій підставі доведено, що взаємодія суспільства і держави у сфері публічних 

фінансів, яка опосередковується дієвим парламентським контролем, 

визначається цілим рядом особливостей, зумовлених специфікою самих 

публічних фінансів, їх особливим значенням для нормального функціонування 

держави та забезпечення публічних інтересів. 

3. Уніфіковано механізми парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів (соціально-економічний, правовий, організаційний) із позиції 

обґрунтування його комплексного механізму. Зазначене  стало основою  для  

теоретичного обґрунтування  моделі комплексного механізму парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів як цілісної системи взаємодії соціально-

економічного, правового та організаційного управлінських механізмів, що 

інтегративно об᾿єктивуються через:  

1) мету, завдання, функції, об᾿єкти та суб᾿єкти, що забезпечують 

цілеспрямовані дії відповідно до стратегій і пріоритетів у сфері 

парламентського фінансового контролю;  
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2) систему загальних і специфічних принципів парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів;  

3) форми, методи, інструменти й важелі здійснення парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів на державному, регіональному та 

місцевому рівнях. Такий механізм визначає особливості та порядок здійснення 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів та уможливлює 

реалізацію його функцій в умовах утвердження засад публічного управління в 

Україні. 

4. Виявлено й систематизовано особливості формування та реалізації 

механізмів парламентського контролю у сфері публічних фінансів в Україні. 

Для цього специфіку формування механізмів парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів досліджено в розрізі різних періодів в історії нашої 

держави. Встановлено, що на сьогодні в Україні вже створені належні правові 

та організаційні механізми, які частково відповідають вимогам європейських 

стандартів і забезпечують організаційно-функціональні потреби як ДФК 

загалом, так і парламентського контролю у сфері публічних фінансів у тому 

числі. Разом із цим, вони характеризуються наявністю комплексу проблем, які 

структуризовано в контексті визначених у роботі соціально-економічного, 

правового та організаційного механізмів.  

Особливості реалізації механізмів парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів в Україні досліджено на трьох рівнях, а саме:   

− безпосередній контроль ВРУ;  

− контроль Рахункової Палати;  

− контроль комітету ВРУ з питань бюджету.  

Доведено, що важливою віхою розвитку парламентського фінансового 

контролю в країні виступає створення Рахункової палати (як ВОА), яка є 

унікальною незалежною державною інституцією. У зв᾿язку з цим 

проаналізовано новели та недоліки нового Закону України “Про Рахункову 

палату”. На цій основі з᾿ясовано основні інституційні механізми взаємодії 

Рахункової палати з ВРУ (у т.ч. з комітетами ВРУ). Констатовано, що 
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формування вітчизняного законодавства в частині визначення статусу та 

повноважень Рахункової палати відбувається переважно з урахуванням 

принципів Мексиканської декларації незалежності ВОА, яка передбачає 

забезпечення незалежності ВОА у тих випадках, коли така незалежність не 

проголошена в Конституції держави.  

5. Проведено оцінку ефективності діяльності Рахункової палати за трьома 

базовими критеріями: результативність, дієвість, економічність. Це дозволило 

діагностувати комплекс проблем у контексті модернізації Рахункової палати, 

серед яких найбільш значущими є такі: відсутність конституційно закріпленого 

статусу ВОА; відсутність повноважень на проведення аудиту власних 

надходжень органів місцевого самоврядування та доходів і видатків державних 

підприємств; законодавчо не закріпленими залишаються заходи реагування на 

виявлені Рахунковою палатою правопорушення у сфері публічних фінансів; 

частково обмеженим залишається контроль за виконанням  рекомендацій  

Рахункової палати внаслідок відсутності ретельного розгляду відповідних звітів 

ВРУ; малопродуктивна діяльність (велика кількість формальних та непотрібних 

звітів, частина з яких непублічні); слабка та неефективна взаємодія Рахункової 

палати із органами Прокуратури та ін. правоохоронними органами, внаслідок 

чого абсолютно не досягається соціальний ефект контрольних заходів; 

незадовільний рівень  публічності та комунікацій з громадськістю; 

неузгодженість понятійно-термінологічної бази у сфері ДЗФК (аудиту); та ін. 

Зроблено висновок, що на сьогодні Рахункова палата має високий, але 

нереалізований потенціал. З огляду на це обґрунтовано перспективи 

модернізації Рахункової палати як вищої аудиторської інституції держави за 

рахунок: 1) розробки напрямів удосконалення інформаційно-комунікативної 

складової організаційного механізму, що забезпечує посилення ефективності 

співпраці та координації між Рахункової палатою та ВРУ, а також 

громадянським суспільством; 2) формулювання загальних пропозицій щодо 

перспектив розвитку Рахункової палати як вищої аудиторської інституції 

держави у сфері публічних фінансів. Доведено, що практична реалізація 
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сформованих  пропозицій обумовлює логічне завершення реформи Рахункової 

палати, що сприятиме ефективному функціонуванню механізмів 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів, оскільки дозволить 

підвищити інституційну спроможність Рахункової палати як ВОА в Україні  та 

обумовить практичну імплементацію статей 346 і 347 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. 

6. Розроблено пріоритетні напрями удосконалення механізмів 

парламентського контролю за публічними фінансами в Україні з урахуванням 

можливостей імплементації зарубіжного досвіду в цій сфері. Для цього 

проведено дослідження зарубіжного досвіду функціонування ВОА та 

узагальнено спільні риси їх діяльності в різних країнах світу, серед яких 

визначено такі: подібність типізації ВОА; незалежність ВОА, адже вони 

можуть виконувати свої завдання об’єктивно, якщо захищені від зовнішніх 

впливів та є незалежними політично, організаційно і фінансово від органів 

виконавчої та законодавчої влади органів; підзвітність ВОА парламенту та 

через засоби масової інформації  – громадськості, які виступають головною 

цільовою аудиторією звітів ВОА; статус і повноваження ВОА закріплюються 

національними Конституціями та спеціальними законами; ефективна й 

налагоджена система найму кваліфікованого персоналу ВОА, його навчання та 

заохочення; функціонують на основі добре розробленої та задокументованої 

методології і стандартів ISSAI; ефективні процедури взаємодії з парламентом 

та громадянським суспільством з метою забезпечення партнерства із широким 

колом зацікавлених сторін на міжнародному, регіональному та національному 

рівні.  

На цій основі здійснено осмислення пріоритетних напрямів 

удосконалення механізмів парламентського контролю за публічними фінансами 

в Україні з урахуванням засад публічно-аудиторської парадигми його розвитку. 

Зокрема, рекомендовано: реально забезпечити впровадження принципів 

відкритого врядування в практику діяльності органів публічної влади в Україні 

та на цій основі  здійснити імплементацію базових засад концепції “Goоd 
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Governance”; створити умови для формування належних інституціональних 

засад парламентського контролю у сфері публічних фінансів, враховуючи 

вимоги  директивних документів INTOSAI та EUROSAI; забезпечити 

подальший розвиток Рахункової палати як вищої аудиторської інституції 

держави; сформувати адекватну сучасним вимогам та запитам громадянського 

суспільства інформаційно-комунікативну інфраструктуру парламентського 

контролю у сфері публічних фінансів; забезпечити розвиток навчальних 

можливостей та перепідготовки для фахівців, здатних до професійної 

діяльності у сфері аудиту публічного сектору та ін. 

У своїй сукупності вищеозначені напрями надали можливість 

сформулювати бачення перспективної моделі парламентського контролю у 

сфері публічних фінансів в умовах утвердження засад публічного управління  в 

Україні, яка : 1) формується та розвивається на концептуальних засадах теорії 

“Goоd Governance”, представляючи критерії парламентського контролю у сфері 

публічних фінансів на основі міжнародно-визнаних цілей, стандартів INTOSAI, 

а також внутрішніх національних потреб; 2) забезпечує результативність, 

ефективність, економічність та законність формування, розподілу 

(перерозподілу) та використання публічних фондів коштів і реалізації урядових 

політик, програм чи заходів у сфері публічних фінансів на державному, 

регіональному та місцевому рівнях; 3) розглядається як якісно-інноваційний 

етап розвитку контрольних функцій держави у сфері публічних фінансів. 
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Додаток Б 

Порівняльний аналіз підходів до визначення сутності категорії “контроль” * 
Автор, джерело Визначення сутності категорії “контроль” 

Системний підхід 
Лімська 
декларація [232] 

Контроль як невід’ємна частина системи регулювання, мета якої викриття відхилень від прийнятих стандартів та  
порушень принципів, законності, ефективності та економії витрачання матеріальних ресурсів на якомога ранній стадії з 
тим, щоб прийняти корегуючі заходи, а в окремих випадках,  притягнути винних до відповідальності, отримати 
компенсацію за спричинені з6итки  або  здійснити  заходи  з попередження таких порушень у май6утньому. 

В. Симоненко   
[168] 

Контроль – це заснована на сукупності знань система спостережень, досліджень і перевірок (моніторинг) 
контролюючими  органами  ефективного функціонування, розвитку та використання державної власності, зокрема  
державних  бюджетних  і позабюджетних  фінансових  ресурсів,  раціональності прийнятих у цій  сфері управлінських рішень, 
своєчасність виявлення необґрунтованих відхилень та їх необхідного врахування відповідно до вимог чинного законодавства. 

В. Теремецький 
[186, с. 344] 

Контроль можна уявити як взаємодію двох підсистем – суб’єктів контролю та об’єктів контролю, тобто як 
контролююча і контрольована підсистеми. Звідси випливає, що контроль як невід’ємна складова будь-якого процесу 
управління покликаний забезпечити належне функціонування керованого об’єкта. 

В. Понікаров 
[136] 

Контроль – це система спостереження та перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта управління  
прийнятим  управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об’єкт шляхом 
виявлення відхилень, допущених у ході виконання цих рішень. 

А. Мамишев 
[98] 

Контроль – система спостереження та перевірки процесу  функціонування відповідного об’єкта, контроль здійснюється 
з метою встановлення відхилень від заданих  параметрів. Процес контролю передбачає вивчення, виявлення, фіксацію,  
аналіз,  порівняння проблем, а також вiдо6раження в обліку  змісту господарських операцій.  

Функціональний підхід 

Л. Дікань [56] Контроль є найважливішою функцією управління та виступає засобом зворотного зв’язку між об’єктом управління і 
системою управління та інформує останню про дійсний стан керованого об’єкта 

Ж. Зіллер [69] Контроль – це функція управління, система прав, обов’язків  і  дій  уповноважених  осіб  з  перевірки  дотримання  
суб’єктом управління прийнятих рішень або оцінки здійснених керованим суб’єктом операцій на предмет дотримання 
інтересів суб’єкта, який керує 

Л.Нападовська 

[107] 

Одна з основних функцій управління. Логічний наслідок вибору рішень та складання планів, який супроводжується аналізом 
причин невдач та успіхів, а також розробкою заходів, за допомогою яких можна виправити помилки та закріпити успіх. 

В. Кравчук [87] Контроль можна вважати універсальною функцією, яка полягає у здійсненні комплексу дій і заходів для забезпечення 
дотримання встановлених вимог, правил, досягнення певних цілей тощо. 

Процесний підхід 
Жила В.Г. 63] Процес, що забезпечує відповідність функціонування об᾿єкту управління прийнятим управлінським рішенням та 

направлений на успішне досягнення поставлених цілей. 
*Джерело: узагальнено автором на основі  [56; 63; 69; 87; 98; 107; 136; 168; 186; 232] 
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Додаток В 

Класифікація видів парламентського контролю (ПК) 
Ознака 

класифікації  
Вид ПК Коротка характеристика 

1 2 1 
За часом 
здійснення 

Попереджуючий 
ПК 

ПК спрямований на недопущення незаконної (і неефективної) діяльності виконавчої влади (здійснюється 
як самим парламентом, так і його допоміжними органами). 

Супроводжуючий 
ПК 

Метою є контроль представницького органу за виконанням того чи іншого закону в ході його реалізації 
(найбільш часто застосовується у фінансовій сфері). 

Наступний ПК Спрямований на перевірку правильності виконання законів виконавчою владою, дій (бездіяльності) її 
представників. 

З точки зору 
акта, що 
закріпив фор-
ми ПК 

Конституційна 
форма  

Відносяться: усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту) (п. 10 ч. 
1 ст. 85 Конституції України), прийняття резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від 
конституційного складу ВРУ (ст. 87 Конституції України), створення тимчасових слідчих комісій (ст. 89 
Конституції України). 

Законодавча форма  Представлена, наприклад, депутатськими (ст. 15 ЗУ “Про статус народного депутата України”). 
Регламентаційна 
форма  

Проведення парламентських слухань (Глава 39 Регламенту ВРУ) та ін. 

За суб᾿єктами 
контролю 

Прямий ПК ПК здійснюється ВРУ згідно повноважень,визначених ст. 85 Конституції України 
Непрямий ПК ПК здійснюють органи та структурні підрозділи, створені ВРУ (Рахункова палата, Уповноважений ВРУ з 

прав людини, комітети ВРУ, тимчасові контрольні, ревізійні, слідчі комісії) 
За об᾿єктами 
контролю 

ПК у сфері 
дотримання прав 
людини 

Здійснюється: а) безпосередньо; б) через Уповноваженого ВРУ з прав людини 

Фінансовий та 
бюджетний ПК 

Контроль за виконанням державного бюджету України: 1) безпосередньо; 2) через Рахункову палату 

Контроль у сфері 
оборони ібезпеки 
держави 

Проводиться ВРУ всіма дозволеними законом способами 

Інформаційний ПК Контроль щодо реалізації державної політики у сфері інформації; забезпечення свободи слова; 
забезпечення права громадян на інформацію та інше  

Контроль у сфері 
охорони 
навколишнього 
середовища тощо 

Комітет ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобільської 
катастрофи виконує контрольні функції у таких сферах відання: охорона, збереження, використання й 
відновлення (відтворення) природних ресурсів, у т.ч. надр, лісів, водних ресурсів, атмосфери, тваринного 
і рослинного світу, природних ландшафтів та інші  

За 
процедурою 
здійснення 

Гласний ПК Використовують на відкритих засіданнях парламентських комісій 
Негласний ПК Використовують на закритих засіданнях парламентських комісій 
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Продовження Додатку В 
1 2 1 

За правовими 
наслідками 

Імперативний ПК Передбачає, що адресати його здійснення зобов’язані відреагувати на застосовані парламентом заходи 
(наприклад, відповісти на депутатський запит) або обов’язковість результатів такого контролю, які 
можуть здобувати характер конституційно-правової відповідальності (імпічмент Президенту, 
висловлення недовіри уряду, висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має 
наслідком його відставку з посади) тощо. 

Диспозитивний ПК Полягає в таких формах, коли парламент наділений повноваженнями схвалити або відмовити у схваленні 
ініціатив інших органів державної влади (надання згоди на призначення Президентом України на посаду 
Генерального прокурора України, надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад 
Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна 
України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, надання згоди на 
призначення Президентом України Прем’єр-міністра України тощо). 

Консультативний 
ПК 

Має проявом наділення інших органів державної влади повноваженнями на призначення тих чи інших 
посадових осіб, здійснення інших політичних заходів після відповідних консультацій з комітетами 
парламенту та іншими органами парламентського контролю. Висновки слідчих парламентських також 
можуть мати дорадчий (рекомендаційний) характер. 

Залежно від 
підстави 

Юридичний ПК Підставою для проведення може служити, наприклад, правопорушення, вчинене посадовою особою 
Політичний ПК Підставою для проведення може служити політика виконавчої влади 

*Джерело: узагальнено та систематизовано автором на основі  [78; 145; 153; 158] 

 



 240 

Додаток Г 

Складові елементи міжнародних стандартів ВОА (ISSAI)* 
Рівень Принципи аудиту Період 

перегляду 
1-й рівень 

“Основоположні/ 
базові принципи 

аудиту” 

ISSAI 1 Лімська Декларація основоположних керівних 

принципів аудиту (1977 р.; редакція 1998 р.) 

 

- 

2-й рівень 

“Необхідні 

умови 

функціонування 

ВОА/Загальні 

стандарти” 

(ISSAI 10-40) 

 

ISSAI 10 Мексиканська декларація про незалежність ВОА; 

ISSAI 11 Методичні комендації та передовий досвід 

забезпечення незалежності ВОА (2007 р.); 

ISSAI 12 Цінність і переваги ВОА (2013 р.); 

ISSAI 20 Принципи прозорості та підзвітності (2010 р.); 

ISSAI 21 Принципи прозорості – краща практика (2010 р.); 

ISSAI 30 Кодекс етики (1998 р.); 

ISSAI 40 Контроль якості роботи ВОА (2010 р.) 

ISSAI 50-90 [зарезервовано під майбутні принципи] 

Кожні 15 р.,2022 р 

 

Кожні 9 р.,2016 р 

 

Кожні 15 р.,2025 р 

Кожні 9 р.,2019 р 

Кожні 15 р.,2023 р 

Кожні 9 р., 2019 р 

 
3-й рівень 

“Фундаментальні 
принципи 

(Стандарти) 
аудиту”  

(ISSAI 100-999) 

ISSAI 100  Фундаментальні принципи аудиту 

державного сектору; 

ISSAI 200  Фундаментальні принципи фінансового аудиту; 

ISSAI 300  Фундаментальні принципи аудиту ефективності; 

ISSAI 400  Фундаментальні принципи аудиту відповідності; 

ISSAI 500 - 900  [зарезервовано під майбутні принципи] 

Прийнято новий 

 

Прийнято новий 

Прийнято новий 

Прийнято новий 

 
4-й рівень 

“Методичні 
вказівки щодо 

організації 
аудиту” (Правила 
складання звітів)  
(ISSAI 1000-8999) 

Загальні методичні вказівки (Керівні принципи (ISSAI 

1000-4999): 

ISSAI 1000-2999 Методичні вказівки з фінансового аудиту;  

ISSAI 3000-3999 Методичні вказівки з аудиту ефективності;  

ISSAI 4000-4999 Методичні вказівки з аудиту відповідності 

 

 

Після 2013 р.  

Після 2014 р.  

Після 2016 р. 

Спеціальні методичні вказівки (Керівні принципи 

(Guidelines)з конкретних питань: ISSAI 5000-8999): 

ISSAI 5000-5099 Спеціальні методичні вказівки з аудиту 

міжнародних організацій; 

ISSAI 5100-5199 Спеціальні методичні вказівки з аудиту 

навколишнього середовища; 

ISSAI 5200-5299 Спеціальні метод.вказівки з аудиту приватизації; 

ISSAI 5300-5399 Спеціальні метод. вказівки з ІТ-аудиту; 

ISSAI 5400-5499 Спеціальні метод. вказівки з аудиту 

державного боргу; 

ISSAI 5500-5599 Спеціальні метод. вказівки по з аудиту коштів, 

виділених на попередження і ліквідацію наслідків катастроф; 

ISSAI 5600-5699 Спеціальні метод. вказівки з експертних оцінок; 

ISSAI 5700-5799 Спеціальні метод. вказівки з аудиту 

попередження корупції (заплановано на 2016 р.); 

ISSAI 5800-5899 Спеціальні метод. вказівки зі спільного 

аудиту між ВОА (заплановано на 2016 р.); 

ISSAI 6000 -8999 [зарезервовано під майбутні принципи] 

 

 

Перший перегляд 

у 2013 р. 

так само 

 

так само 

 

 

так само 

Перший перегляд 

у 2016 р. 

Прийнято новий 

Кожні 3 роки, 

перегляд  

у 2013 р. 

 

INTOSAI керівництво (Guidance) з сумлінного 

управління (INTOSAI GOV): 

INTOSAI GOV 9100-9199 Внутрішній контроль;  

INTOSAI GOV 9200-9299 Стандарти бухгалтерської звітності  

 

 

Перегляд  у   

2016 р.  

*Джерело: узагальнено на основі [118; 216; 232] 



 241 

Додаток Д 

Список публікацій здобувача 
Праці, які відображають основні наукові результати дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Базика С.К. Аудит ефективності як перспективна форма аудиту публічного сектору 

в Україні / С.К. Базика // Державне управління: удосконалення та розвиток.  − 2016. −  № 1. – 

С. 90–95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

www.dy.nayka.com.ua/?op=8&w=С.+К.+Базика. 

2. Базика С.К. Результативність та ефективність у державному управлінні: сутність 

понять та їх взаємозв᾿язок / С.К. Базика // Право та державне управління (зб. наук. праць). –  

2018. − Вип. 2 (31), т. 2. – С. 37–42.  

3. Базика С.К. Бюджетне планування як інструмент фінансового стратегічного 

управління  / С.К. Базика // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. журн. − 2018. −  № 18. 

– С. 114-118.  

4. Тусупова Л.А. Уніфікація механізмів парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів / Л.А. Тусупова, С.К. Базика // Вісн. НАДУ (Серія “Державне управління”). – 2018. 

– № 4. – С. 71–77. – Авт.: 73–76. 

Особистий внесок: уточнено сутність та роль державно-управлінських механізмів у 

сфері парламентського фінансового контролю та на цій підставі уніфіковано механізми 

парламентського контролю у сфері публічних фінансів із позиції обґрунтування комплексного 

механізму. 

5. Базика С.К. Підходи до оцінювання ефективності публічного управління у світовій 

практиці / С.К. Базика // Публічне управління і адміністрування в Україні (науковий журнал). 

– 2018. – Вип. 4 (секція 2). – С. 30–35. 

Статті у закордонних наукових виданнях 

6. Базыка С.К. Публичные финансы в системе стратегического управления: сущность, 

роль и функции  / С.К. Базыка // Вестник университета “Туран”. – 2018. – № 4 (80). – С. 195-200. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

Тези конференцій 

7. Базика С.К. Зміст та роль аудиту ефективності в системі публічного аудиту / 

С.К. Базика // Теорія і практика актуальних наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 28-29 верес. 2018 р. − Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. − С. 36–39.  

8. Базика С.К. Стратегічні напрями модернізації системи публічних фінансів в Україні 

/ С.К. Базика // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблеми та 

перспективи розвитку:  матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 07-08 верес. 2018 р. 

− Київ :  Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 62–65.  

9. Базика С.К. Сутність та особливості аудиту ефективності як перспективної форми 

аудиту публічного сектору / С.К. Базика // Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез 

міжнар. наук. конф. “Сімнадцяті осінні юридичні читання”, 19-20 жов. 2018 р.: [у 2-х част.]. 

Хмельницький: Хмельниц. ун-т. упр. та права, 2018. – Ч. 1. – С. 46–49. 

10. Базика С.К. Феномен парламентського фінансового контролю в науковому 

дискурсі / С.К. Базика // Теорія і практика публічного управління та адміністрування у ХХІ 

сторіччі: матеріали І-шої Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених, 30 листоп. 2018 р. – Київ :  НАДУ, 2018. – С. 34–37.  

 

 

 


