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Правові
засади
всеохоплюючий характер фінансів, організації фінансового контролю в
процеси їх подальшої трансформації у Україні
зовнішньоторговельні
відносини, § І. Суть і значення фінансового
міжнародна спільнота заснувала Між- контролю
народну організацію вищих органів Враховуючи
глобальний
та
фінансового контролю (INTOSAI), всеохоплюючий характер фінансів,
одним із завдань якої було виробити процеси їх подальшої трансформації
загальні
принципи
фінансового у зовнішньоторговельні відносини,
контролю,
рекомендовані
для міжнародна спільнота заснувала
застосування у практичній діяльності Міжнародну організацію вищих
відповідних органів, і закріпити їх у контрольних органів (INTOSAI),
національних законодавствах країн, одним із завдань якої було виробити
що входитимуть до цієї організації. У загальні принципи фінансового
листопаді 1990 р. у Мадриді за участю контролю,
рекомендовані
для
представників вищих контрольних застосування
у
практичній
органів 32 європейських держав було діяльності відповідних органів, та
засновано Європейську організацію закріпити
їх
у
національних
вищих
контрольних
органів законодавствах
країн,
що
(EUROSAI). Створення у Європі входитимуть до даної організації. У
компетентної організації відкривало листопаді 1990 р. у Мадриді за
для всіх країн широкі можливості у участю
представників
вищих
сфері
вдосконалення
фінансово- контрольних
органів
32
бюджетного контролю [5, с.41].
європейських
держав
було
Серед
основних
принципів засновано Європейську організацію
фінансового контролю, зафіксованих у вищих
контрольних
органів
Лімській декларації, були передбачені: (ЕUOSAI). Створення у Європі
незалежність фінансового контролю, власної компетентної організації
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як невід’ємного атрибуту демократії й
обов’язкового елемента управління
фінансовими ресурсами; законодавче
закріплення незалежності органів
фінансового контролю; визначення
необхідності здійснення попереднього
контролю й контролю за фактичними
результатами; наявність внутрішнього
та
зовнішнього
контролю
як
обов’язкової
умови
існування
фінансового контролю; гласність і
відкритість контролюючих органів з
обов’язковою вимогою додержання
комерційної та іншої таємниці, що
захищається законом [6,с.46].
5. Волчихин В. Г. Европейская организация
высших контрольных органов / В. Г. Волчихин // Контролинг. – 1991. – № 4. – С. 41–45.
6. Лимская декларация руководящих
принципов контроля // Контролинг. – 1991. –
№ 1. – С. 36.
Джерела під №№ 5 і 6 Бортняком
В.А.безпосередньо не використовувались.
Російською слово «контроллинг» пишеться з
двома літерами Л.
Текст фрагментів є ідентичним тексту
підручника Орлюк.

31-32. Головне контрольно-фінансове
управління США, як найбільший
фінансово-контролюючий орган, має
доступ практично до всіх документів
міністерств і відомств. За дорученням
палат і комісій конгресу або їх

відкривало для всіх країн широкі
можливості у сфері вдосконалення
фінансово-бюджетного контролю.
Серед
основних
принципів
фінансового
контролю,
зафіксованих у Лімській декларації
керівних принципів контролю, що
прийнята
IX
Конгресом
Міжнародної організації вищих
контрольних органів (INTOSAI) у
жовтні 1977 р., були передбачені
такі:
незалежність
фінансового
контролю як невід'ємного атрибута
демократії й
обов'язкового елемента управління
фінансовими
ресурсами;
законодавче
закріплення
незалежності органів фінансового
контролю;
визначення
необхідності
здійснення попереднього контролю
й
контролю
за
фактичними
результатами;
наявність
внутрішнього
та
зовнішнього
контролю
як
обов'язкової
умови
існування
фінансового
контролю;
гласність
та
відкритість
контрольних органів з обов'язковою
вимогою додержання комерційної та
іншої таємниці, що захищається
законом.
Микитюк І. С. Основні вимоги до
побудови
єдиної
системи
державного
фінансового
контролю // Світ фінансів. – 2006. –
Вип. 2 (7). – С. 109–113.
110-111.
У
США
Головне
контрольно-фінансове управління як
найбільший фінансово контрольний
орган має доступ практично до всіх
документів міністерств і відомств.
За дорученням палат і комісії
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окремих членів Головне контрольнофінансове
управління
може
здійснювати оцінку результативності
державних програм і діяльності
федеральних відомств; проводити
спеціальні перевірки й обстеження цін
на продукцію, фінансово-економічних
аспектів
діяльності
Міністерства
оборони. Як головний контролюючий
орган, який підпорядковано тільки
Конгресу США, воно має право на
перевірку ефективності діяльності усіх
урядових програм і проектів.
Ревізорам Рахункової палати Франції
на її вимогу надаються усі документи
по фінансових операціях, навіть якщо
вони містять секретні дані, у тому
числі з питань державної безпеки,
національної оборони, міжнародних
відносин. У свою чергу, посадові
особи об’єктів, що перевіряються,
зобов’язані створити усі умови для
нормальної роботи контролерів, а
законодавство, яке регулює питання
ДФК, повинно передбачати норми
особистої відповідальності державних
контролерів
за
розголошення
секретної інформації [9, с.35].
9. Иванов В. Высший контрольный орган
Франции – Суд счетов / В. Іванов // Контролинг.
– 1991. – № 3 – С. 35–38.

Конгресу або його окремих членів
Головне
контрольнофінансове
управління
може
здійснювати
оцінку результативності державних
програмі діяльності федеральних
відомств; проводити спеціальні
перевіркий обстеження цін на
продукцію, фінансово-економічних
аспектів Міністерства оборони. Як
головний контрольний орган, який
підпорядковано тільки Конгресу
США, він має право на перевірку
ефективності
діяльності
усіх
урядових програм і проектів.
Ревізорам
Рахункової
палати
Франції на її вимогу повинні бути
надані усі документи з фінансових
операцій, навіть якщо вони містять
секретні дані, у тому числі з питань
державної
безпеки,національної
оборони, міжнародних справ [4, 35].
У свою чергу, посадові особи
об’єктів,
що
перевіряються,
зобов’язані створити усі умови для
нормальної роботи контролерів, а
законодавство, яке регулює питання
державного фінансового контролю
повинно
передбачати
норми
особистої
відповідальності
державних
контролерів
за
розголошення секретної інформації

32. На нашу думку, необхідно як одну
з
перших
висунути
вимогу
інформаційної забезпеченості для
проведення якісної перевірки та

Микитюк І. С. Основні вимоги до
побудови
єдиної
системи
державного
фінансового
контролю // Світ фінансів. – 2006. –
Вип. 2 (7). – С. 109–113.
110-111. З огляду на вищезазначене,
необхідно до однієї з перших вимог
віднести вимогу інформаційної
забезпеченості як передумови для

Назву джерела за посиланням № 9
скопійовано зі статті Микитюка, на яку 4. Иванов В. Высший контрольный орган
Франции– Суд счетов// Контроллинг. – 1991.
посилання немає
– № 3. – С. 35–38.
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підготовки висновків про реальний
стан або ії підконтрольного об’єкта.
Слід зауважити, що збільшення
обсягів інформації, що надходить від
органів фінансового контролю значно ускладнює процес аналітичної
обробки та прийняття рішень. А це, у
свою чергу, знижує ефективність
проведення фінансового контролю, і
ставить вимогу використання контролюючими
органами
сучасних
інформаційних технологій.
…
Таким чином, важливою вимогою до
побудови ЄСДФК є створення в
державі ефективної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи на
основі
сучасних
інформаційних
технологій, яка призначена для збору,
зберігання,
пошуку
та
видачі
інформації
про
всі
здійсненні
контрольні заходи та їхні результати,
тобто для систематизації даних
контролю й узагальнюючого висновку.
Обидва фрагменти без посилань

32.У
матеріалах
конгресу
Європейської
організації
вищих
контролюючих органів зазначено, що
контролюючому органу немає сенсу

проведення якісної перевірки та
підготовки висновків про реальний
стан або дії підконтрольного
об’єкта.
Слід
зазначити,
що
збільшення обсягів інформації через
розширення джерел її надходження
від органів контролю в рамках
Єдиної
системи
державного
фінансового
контролю
значно
ускладнює
процес
аналітичної
обробки та прийняття рішень. А це,
у свою чергу, знижує ефективність
державного фінансового контролю,
тому
ефективний
фінансовий
контроль можливо здійснювати
тільки
при
використанні
інформаційних
технологій
контролюючими органами [1, с.3].
…

Таким чином, важливою вимогою
побудови
Єдиної
системи
державного фінансового контролю є
створення в державі ефективної
автоматизованої
інформаційноаналітичної системи на основі
сучасних інформаційних технологій,
яка призначена для збирання,
зберігання, пошуку та видачі
інформації про всі здійснені
контрольні
заходи
та
їхні
результати, тобто для систематизації
даних контролю та узагальнюючого
висновку.
Микитюк І. С. Основні вимоги до
побудови
єдиної
системи
державного
фінансового
контролю // Світ фінансів. – 2006. –
Вип. 2 (7). – С. 109–113.
110-111.У
матеріалах
конгресу
Європейської організації вищих
контрольних органів зазначено, що
контрольному органу немає сенсу
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охоплювати контролем всю фінансову
діяльність держави, але необхідно
піддати контролю ті об’єкти, де
гарантована як результат контролю
найбільша віддача і максимальне
сприяння економії державних коштів
[5, с.41].

охоплювати
контролем
усю
фінансову діяльність держави, але
необхідно піддати контролю ті
об’єкти, де гарантована як результат
контролю найбільша віддача й
максимальне сприяння економії
державних коштів [2, с.40].

5. Волчихин В. Г. Европейская организация
высших контрольных органов / В. Г. Волчихин // 2. Валчихин В. Г. Европейская организация
внешних контрольных органов (ЕВРОСАИ) //
Контролинг. – 1991. – № 4. – С. 41–45.

Назва джерела за посиланням № 5
скопійована зі статті Микитюка, на
яку/якого посилання немає

32.Треба зауважити, що ефективність
системи
державного
фінансового
контролю пов’язана, перш за все, з
тим,
наскільки
підпорядкована
регламенту контрольна діяльність.
Вважаємо що, без регламентації та
застосування типових рішень у тій чи
інший ситуації контро 33
люючі органи не можуть працювати
злагоджено. Ось чому необхідно
встановити процедури, що визначають
характер, масштаби, періодичність і
час проведення контрольних заходів.
Важливим моментом, є розгляд усіх
факторів, які впливають на процес
проведення контрольного заходу,
беручи до уваги існуючі ризики.
Важливою вимогою до побудові
єдиної
системи
є
необхідність
здійснювати контроль на основі чіткої
взаємодії, координації зусиль органів
контролю для вирішення завдань
ДФК. До зазначених вище вимог
необхідно додати вимоги оптимальної
централізації та чіткого розмежування
функцій органів ДФК.

Контроллинг. – 1991. – № 4. – С. 40–45.

Микитюк І. С. Основні вимоги до
побудови
єдиної
системи
державного
фінансового
контролю // Світ фінансів. – 2006. –
Вип. 2 (7). – С. 109–113.
112.Ефективність
системи
державного фінансового контролю
пов’язана, перш за все, з тим,
наскільки
підпорядкована
регламенту контрольна діяльність.
На думку автора, без регламентації
та застосування типових рішень у
тій чи інший ситуації контрольна
організація не може працювати
злагоджено по всіх її ланках. Ось
чому
необхідно
встановити
процедури, що визначають характер,
масштаби, періодичність і час
проведення контрольних заходів.
…
Отже, важливою вимогою до єдиної
системи є необхідність здійснювати
контроль на основі чіткої взаємодії і
координації
всіх
зусиль
для
вирішення
завдань
державного
фінансового
контролю.
До
зазначених вище вимог необхідно
додати
вимоги
оптимальної
централізації
та
чіткого
розмежування
функцій
органів
державного фінансового контролю
5

Без посилань

33 Увага, що приділяється сьогодні
безперервності
розвитку
та
вдосконаленню методології ДФК, не
випадкова. Адже, з часом навіть
найпрогресивніші методи та прийоми
застарівають. Система ДФК має бути
побудована таким чином, щоб можна
було
швидко
та
ефективно
налаштовуватися на вирішення нових
завдань, застосування нових методів
контролю.
Логічним при розгляді вимог до
побудови єдиної системи вбачається
виокремлення
вимоги
підконтрольності кожного суб’єкта
державного фінансового контролю.
Безперечно, правомірно вести мову
про те, що всі контролюючі органи
повинні відповідним чином звітувати
про свою діяльність, тобто бути
підзвітними
на
предмет
якості
виконання своїх функцій.
Не
слід
забувати
також,
що
вирішальну роль у забезпеченні
ефективного функціонування єдиної
системи ДФК відіграє, по-перше,
компетентність
кадрів;
по-друге,
адекватно закріплений у нормативноправових актах їхній матеріальний та
соціальний захист.
Підводячи
підсумки,
можна
констатувати,
що
система
забезпечення ефективної діяльності
органів ДФК повинна базуватися на
вимогах:
якісного
інформаційнотехнічного
забезпечення;
комплексності
та
пріоритетності;

Микитюк І. С. Основні вимоги до
побудови
єдиної
системи
державного
фінансового
контролю // Світ фінансів. – 2006. –
Вип. 2 (7). – С. 109–113.
112-113. Увага, що приділяється
сьогодні безперервності розвитку та
вдосконаленню
методології
державного фінансового контролю,
невипадкова. Адже з часом навіть
найпрогресивніші
методи
застарівають. Система державного
фінансового контролю повинна бути
побудована таким чином, щоб
можна було швидко й ефективно
налаштовуватись на вирішення
нових завдань, на застосування
нових методів контролю, як то
аудиту ефективності.
Логічним при розгляді вимог
побудови
єдиної
системи
державного фінансового контролю
вбачається
виділення
вимог
підконтрольності кожного суб’єкта
державного фінансового контролю.
Правомірно вести мову про те, що
всі органи системи державного
фінансового контролю повинні
відповідним чином звітувати про
свою
діяльність,
тобто
бути
підзвітними на предмет якості
виконання своїх функцій.
Вирішальну роль у забезпеченні
ефективного функціонування єдиної
системи
державного
контролю
відіграє, по-перше, компетентність
кадрів;
по-друге,
адекватне
закріплення в нормативно- правових
актах
їхнього
матеріального,
політичного й соціального захисту.
Підводячи підсумок зазначимо, що
система забезпечення ефективної
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економічної
ефективності;
регламентації; чіткої взаємодії всіх
підсистем та координації дій для
вирішення завдань ДФК; єдності і оптимального рівня централізації її
організаційної
структури;
безперервності
розвитку
та
вдосконалення
контролю;
підконтрольності кожного суб’єкта
державного фінансового контролю;
компетентності та добропорядності
контролерів.
Без посилань

діяльності
органів
державного
фінансового контролю повинна
базуватися на таких вимогах:
• якісне інформаційне забезпечення;
• комплексність і пріоритетність;
• економічна ефективність;
• регламентація;
• чітка взаємодія всіх підсистем та
координація дій вирішення завдань
державного фінансового контролю;
• єдність і оптимальний рівень
централізації
її
організаційної
структури;
• безперервність розвитку та
вдосконалення контролю;
• підконтрольність кожного суб’єкта
державного фінансового контролю;
• компетентність і сумлінність
контролерів.
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