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С119. Вивчення різних позицій
авторів дало змогу дійти висновку,
що
науковці
та
практики
продовжують змішувати поняття
«фінансовий контроль» і «державний
фінансовий контроль» (далі – ДФК),
через що нині відсутнє навіть
усталене визначення цих категорій. А
це, у свою чергу, є однією з причин
того, що в Україні не створено
відповідну
реаліям
сьогодення
правову й методологічну базу
державного фінансового контролю,
відсутність якої негативним чином
позначається на чіткості уживаного в
теорії й практиці понятійного
апарату, що, природно, спричиняє
певне непорозуміння й двозначність.
…
120.Уважаємо,
що
система
інститутів, інструментів та об’єктів –

С.5.До сих пор исследователи
продолжают
смешивать
понятия
«финансовый
контроль»
и
«государственный
финансовый
контроль».
Отсутствие четкого определения
государственного
финансового
контроля, смешение понятий — одна
из причин того, что до настоящего
времени в стране не создана
соответствующая реалиям правовая и
методологическая
база
государственного
финансового
контроля, отсутствие
которой
негативным образом сказывается на
четкости используемого в теории и
практике понятийного аппарата, что,
естественно,
приводит
к
определенному недопониманию и
двусмысленности.
…
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це зовнішній прояв ДФК, у цьому разі
Нo
система
институтов,
випускається головне, а саме: инструментов и так далее - это
сутність контролю як складної внешнее проявление государственного
категорії, що випливає з її основ.
финансового контроля. В данном
случае упускается из виду главное сущность этой сложной категории,
вытекающая из ее основы - финансов.
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120.Можна констатувати, що сучасне 6.Современное толкование понятия
тлумачення поняття «державний «финансовый контроль» отличают
фінансовий контроль» відрізняють многоплановость
его
целей
и
багатоплановість його цілей і багато- многогранность задач. В настоящее
гранність
завдань.
Державний время финансовый контроль — это не
фінансовий контроль – це не тільки только проверка правильности ведения
перевірка
правильності
ведення финансовой
документации,
фінансової документації, дотримання соблюдения
финансовофінансово-господарського
хозяйственного
законодательства,
законодавства, виявлення порушень выявление нарушений финансовой
2

фінансової
дисципліни,
це
насамперед найважливіша функція
управління фінансовими, а через них
й економічними процесами, що має
спеціальну цільову спрямованість,
специфічні способи та методи
здійснення.

дисциплины. Это прежде всего
важнейшая
функция
управления
финансовыми, а через них — и
экономическими
процессами,
имеющая
специальную
целевую
направленность,
определенное
содержание и специфические способы
осуществления.

Коментар. Навіть якщо студентка сама некоректно запозичила цей фрагмент з іншого джерела, це
не робить Бортняка автором скопійованого до своєї статті тексту.

120 Необхідно також мати на увазі,
що ДФК – це діяльність органів
державного управління та контролю,
що спрямована на досягнення
найбільш
ефективним
способом
поставлених
цілей,
управління
шляхом реалізації визначених завдань
контролю й застосування відповідних
принципів, типів, методів і процедур
контролю.

121 Важливість ДФК в економіці
держави зумовлена його місцем і
роллю в усіх сферах суспільного
відтворення,
оскільки
посідає
центральне
місце
в
системі
фінансового адміністрування. Він, з
одного боку, пов’язує фінансове
планування та фінансовий облік і є
передумовою здійснення функцій
фінансового аналізу та регулювання –
з іншого. А отже, ДФК відіграє
інтегрувальну роль, недооцінка чи
ігнорування якої унеможливлюють
фінансове
адміністрування,
спричиняючи
ліквідацію
його
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Процесс контроля — это
деятельность субъектов контроля,
направленная
на
гарантирование
достижения наиболее эффективными
способами
поставленных
целей
управления
путем
реализации
определенных задач контроля и
применения
соответствующих
принципов, типов, методов и техники.
С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. Й. Мац.
Казначейська система : підручник Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590 с.
13.1. Зміст і призначення фінансового
контролю
Важливість державного фінансового
контролю в економіці держави
зумовлена його місцем та роллю в усіх
сферах
суспільного
відтворення:
контроль займає центральне місце в
системі фінансового адміністрування
та супроводжує процес руху грошових
коштів. Він являється, з одного боку,
засобом зв’язку між фінансовим
плануванням та фінансовим обліком
(статистикою), а з другого, передумовою здійснення функцій
фінансового аналізу та регулювання.
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системи.

121-122. Водночас ДФС є важливим
фактором забезпечення законності й
цілеспрямованості
використання
державних коштів. Він дає змогу
виявляти
причини
порушень
фінансової дисципліни, повертати
незаконно
використані
державні
кошти, запобігати нецільовому їх
використанню. Важливість ДФК в
сучасних умовах полягає в тому, що
він
сприяє
ефективному
використанню
державних
матеріальних і грошових ресурсів,
установленню законності, доцільності
й
економічності
фінансових
і
господарських операцій і виявленню
внутрішніх
резервів
держави,
формуванню повної та об’єктивної
інформації про державні фінансові
потоки,
фінансово-господарську
діяльність економічних суб’єктів, що
дає змогу об’єктивно оцінювати
економічну ситуацію в державі.

Це дає змогу контролю відігравати
інтегруючу роль, недооцінка чи
ігнорування якої унеможливлюють
фінансове
адміністрування,
призводячи його систему до ліквідації.
В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А. В.
Хомутенко ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ
ПУБЛІЧНИХ
ФІНАНСІВ
Навчальний посібник. За загальною
редакцією професора Хомутенко В. П.
Одеса, «Атлант», 2016. – 412 с.
11.Державний фінансовий контроль
покликаний забезпечувати законність і
цільову спрямованість використання
суспільних
фінансових
ресурсів;
виявляти
причини
порушень
фінансової дисципліни та запобігати
виникненню подібних ситуацій у
майбутньому; вимагати повернення
незаконно
використаних
коштів
централізованих фондів. Однак на
сьогоднішній день, коли особливого
значення
набуває
становлення
громадського суспільства, а саме –
ефективна діяльність держави в
інтересах
її
громадян,
перед
державним фінансовим контролем
постають й інші, не менш важливі,
завдання,
які
дозволяють
дати
об’єктивну
оцінку
економічній
ситуації, яка склалася в країні,
зокрема: – визначення ефективності
використання суспільних фінансових
ресурсів; – установлення законності,
доцільності
й
економічності
використання
на
всіх
етапах
суспільних фінансових ресурсів; –
виявлення скритих резервів країни; –
формування достовірної та повної
інформації
стосовно
державних
фінансових
потоків,
фінансовогосподарської діяльності економічних
суб’єктів та органів державної влади
тощо.
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122. Відповідно до сказаного,
сутність
ДФК
в
управлінні
фінансовою
діяльністю
держави
полягає в тому, що це обов’язок і
реалізація права держави здійснювати
фінансовий контроль; невід’ємний
елемент державного управління і
джерело
інформаційного
забезпечення
потреб
органів
державної влади й управління в
процесі прийняття управлінських
рішень; механізм зворотного зв’язку,
завдяки якому можна отримати
необхідну інформацію про виконання
управлінських рішень; важливий
елемент діяльності органів державної
влади, що спрямований на ефективне
використання
матеріальних
і
фінансових ресурсів держави; засіб
отримання достовірної та повної
інформації про реальний стан
фінансів держави.

122 Підводячи підсумки, варто
зазначити, що ДФК є однією з
важливих функцій державного управління, яка полягає в сприянні
реалізації
фінансової
політики
держави,
забезпеченні
процесу
формування
й
ефективного
використання фінансових ресурсів
держави для досягнення поставлених

Табенська
Ю.В.
Державний
фінансовий контроль бюджетних
коштів
//Науковий
вісник
Чернівецького
торговельноекономічного інституту КНТЕУ. 2011.
- Випуск 3. - с. 337-341.
122.Відмітимо,
що
особливість
державного фінансового контролю в
управлінні фінансовою діяльністю
держави полягає в тому, що
фінансовий контроль – це обов’язок і
реалізація права держави здійснювати
контроль;
специфічний
вид,
невід’ємний
елемент
державного
управління і джерело інформаційного
забезпечення
потреб
органів
державної влади та управління в
процесі прийняття управлінських
рішень; механізм зворотного зв’язку,
завдяки якому можна отримати
необхідну інформацію про виконання
управлінських
рішень;
важливий
елемент діяльності органів державної
влади,
спрямований на ефективне
використання
матеріальних
і
фінансових ресурсів держави; засіб
отримання достовірної та повної
інформації про реальний стан фінансів
держави.
Микитюк І.С. Єдина система
державного фінансового контролю в
Україні. Автореферат дисертації …
кандидата
економічних
наук.
Спеціальність 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит. – Київ. 2009.
Результати
проведеного
дослідження стали основою для
розробки рекомендацій прикладного
характеру щодо побудови механізму
функціонування
єдиної
системи
державного фінансового контролю,
зокрема:
1. Поглиблено теоретичні засади
визначення
сутності
державного
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нею цілей у сфері фінансів.

122 ДФК є органічним складником
соціально-орієнтованої
ринкової
економіки,
важливим
фактором
установлення балансу між діями
ринкових
сил
і
державним
регулюванням, дає змогу отримувати
синергічний ефект у результаті їх
взаємодії.

122 Виходячи з вищезазначеного,
уважаємо, що ДФК відіграє суттєву
роль у забезпеченні функціонування
держави й має свої власні функції в
системі управління. Підвищення
конструктивної ролі контролю в
державному управлінні залежить від
подальшого
розроблення
теорії
фінансового контролю, що сприятиме

фінансового контролю як однієї з
важливих
функцій
державного
управління, яка полягає в сприянні
реалізації
фінансової
політики
держави,
забезпеченні
процесу
формування
й
ефективного
використання фінансових ресурсів
держави для досягнення поставлених
нею цілей у сфері фінансів.
Кондрат
Е.Н.
Финансовая
безопасность
как
объект
финансового
контроля
/
Е.Н.
Кондрат // Вестник Российского
университета
дружбы
народов.
Вестник РУДН, серия Юридические
науки, 2012, № 2 - С. 30-37.
34. Анализ рыночных экономик
наиболее
высокоразвитых
стран
(США, Франция, Германия, Япония и
др.) показывает, что государственный
финансовый
контроль
является
составной
частью
социальноориентированной экономики.
Он является важнейшим фактором
установления
баланса
между
действием
рыночных
сил
и
государственным регулированием и
позволяет получить максимальную
пользу от их взаимодействия.
Микитюк І.С. Єдина система
державного фінансового контролю в
Україні. Автореферат дисертації …
кандидата
економічних
наук.
Спеціальність 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит. – Київ. 2009.
За
результатами
проведеного
дослідження
та
узагальнення
теоретичних поглядів на сутність
державного фінансового контролю
зроблено висновок, що він, відіграє
суттєву
роль
у
забезпеченні
функціонування
держави,
і
характеризується,
по-перше,
як
функція управління і регулювання, по6

створенню чіткої системи ДФК, яка є друге,
як
специфічна
форма
складником усієї системи державного державного управління контрольна
управління.
діяльність має свої власні функції в
системі
управління;
по-третє,
підвищення
конструктивної
ролі
контролю в державному управлінні
залежить від подальшої розробки
теорії фінансового контролю, що
сприятиме
створенню
її
чіткої
системи, яка є складовою усієї системи
державного управління.
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