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Annotation 
Functioning of the mechanism of the state 

internal financial control in Ukraine is investi-
gated. The conclusion is made about imperfec-
tion of the active normative legal mechanism, 
which regulates the state internal financial con-
trol in the agroindustrial complex of Ukraine, as 
one of the component elements of the state 
financial control mechanism. 

Анотація 
Досліджено функціонування механізму 

державного внутрішнього фінансового конт-
ролю в Україні. Розглянуто діючий нормати-
вно-правовий механізм, який регулює дер-
жавний внутрішній фінансовий контроль в 
АПК України, як один зі складових елемен-
тів механізму державного фінансового конт-
ролю. 
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І. Вступ 
Державний внутрішній фінансовий конт-

роль (відомчий контроль) країни функціонує 
на рівні міністерств й інших центральних 
органів виконавчої влади. 

Функціонування механізму державного 
внутрішнього фінансового контролю в Україні 
забезпечено чинним законодавством Украї-
ни, зокрема, Бюджетним кодексом України 
та іншими нормативно-правовими актами. 

Законодавство, що визначає порядок 
здійснення державного внутрішнього фінан-
сового контролю, включає Бюджетний ко-
декс, а також підзаконні акти, розробленими 
за видами або формою здійснення відпові-
дних повноважень, стандартами й методич-
ними рекомендаціями з організації та реалі-
зації відповідних повноважень. 

Вивченню питань державного фінансово-
го контролю присвячено праці В.М. Дере-
коня [2], П.Н. Майданевича та В.Д. Белика 
[5], окремі питання контролю за грошовими 
коштами на державних підприємствах та 
особливості їх обліку в сільськогосподарсь-
кій галузі розглянуто в роботі Н.В. Дубенка 

[3]. Ми розпочали дослідження нормативно-
правового механізму державного фінансо-
вого контролю [13; 14], проте постає необ-
хідність узагальнити концептуальні підходи 
до державного внутрішнього фінансового 
контролю як на загальнодержавному, так і 
на галузевому рівнях, зокрема, в агропро-
мисловому комплексі. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є узагальнення існуючих та 

обґрунтування власних концептуальних під-
ходів до формування нормативно-правового 
механізму державного внутрішнього фінан-
сового контролю. 

ІІІ. Результати 
З метою досконалого та глибокого дослі-

дження шляхів формування механізму нор-
мативно-правового регулювання внутріш-
нього фінансового контролю необхідно 
оглянути як чинні нормативно-правові акти, 
якими регулюється здійснення власних кон-
трольних повноважень, окремо по кожному 
елементу механізму державного внутріш-
нього фінансового контролю, так і концепції 
розвитку зазначеного виду контролю. 

По-перше, розглянемо чинні нормативно-
правові підстави стосовно здійснення мініс-
терствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади внутрішнього фінансового 
контролю як елементу механізму державно-
го фінансового контролю, що діють як на 
рівні держави, так і певного центрального 
органу виконавчої влади. 

На загальнодержавному рівні, насампе-
ред, необхідно зазначити про вимоги Бю-
джетного кодексу України, яким передбаче-
но та зобов’язано розпорядників бюджетних 
коштів здійснювати внутрішній фінансовий 
контроль, а саме: ст. 22 [1] зобов’язано Го-
ловного розпорядника бюджетних коштів 
здійснювати внутрішній контроль за повно-
тою надходжень, отриманих розпорядника-
ми бюджетних коштів нижчого рівня та оде-
ржувачами бюджетних коштів, і витрачан-
ням ними бюджетних коштів та одержувати 
звіти про використання коштів від розпоряд-
ників бюджетних коштів нижчого рівня та 
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одержувачів бюджетних коштів і аналізувати 
ефективність використання ними бюджет-
них коштів. 

Також ст. 26 встановлено, що керівник 
бюджетної установи відповідає за організа-
цію ефективної системи внутрішнього конт-
ролю за фінансовою та господарською дія-
льністю цієї установи з урахуванням: 
- положень Бюджетного кодексу та інших 

нормативно-правових актів; 
- вимог цілеспрямованого, ефективного й 

економного управління функціями кож-
ного структурного підрозділу, правильно-
го розмежування функціональних обов’яз-
ків; 

- правил бухгалтерського обліку та конт-
ролю за активами, пасивами, доходами 
та видатками бюджетної установи. 

Зазначено, що внутрішній фінансовий 
контроль, який здійснюється на всіх стадіях 
бюджетного процесу, повинен забезпечува-
ти: 
- відповідність діяльності бюджетної уста-

нови вимогам внутрішнього фінансового 
контролю; 

- оцінювання діяльності з метою визна-
чення відповідності результатів устано-
вленим завданням та планам; 

- інформування керівника бюджетної уста-
нови про результати кожної перевірки 
(оцінювання, розслідування, вивчення 
чи ревізії), проведеної підрозділом внут-
рішнього фінансового контролю. 

Розпорядники бюджетних коштів несуть 
відповідальність за організацію й стан внут-
рішнього фінансового контролю та аудиту 
як у своїх закладах, так і в підвідомчих бю-
джетних установах. 

На державному рівні розроблений Поря-
док здійснення міністерствами, іншими цен-
тральними органами виконавчої влади вну-
трішнього фінансового контролю, затвер-
джений Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 22 травня 2002 р. № 685 [9]. 

Порядком визначається механізм здійс-
нення контрольно-ревізійними підрозділами 
відповідних міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади (далі – контроль-
но-ревізійний підрозділ) внутрішнього фі-
нансового контролю за роботою підпри-
ємств, установ та організацій, що належать 
до сфери управління відповідних мініс-
терств, інших центральних органів виконав-
чої влади (далі – суб’єкт господарювання, 
який підлягає контролю), де внутрішній фі-
нансовий контроль – це діяльність контро-
льно-ревізійних підрозділів, спрямована на 
забезпечення міністерств, інших централь-
них органів виконавчої влади достовірною 
інформацією про використання суб’єктами 
господарювання фінансових ресурсів, оці-
нювання ефективності їх господарської дія-
льності, виявлення і запобігання в ній відхи-

ленням, що перешкоджають законному та 
ефективному використанню майна й коштів, 
розширеному відтворенню виробництва. 

Метою здійснення внутрішнього фінан-
сового контролю є: 

1) аналіз фінансово-господарської дія-
льності, цільового та ефективного викорис-
тання бюджетних коштів та збереження 
державного майна, економного використан-
ня фінансових і матеріальних ресурсів, ви-
конання планових завдань, достовірності 
ведення бухгалтерського обліку; 

2) усунення порушень фінансової дис-
ципліни, відшкодування завданих збитків; 

3) вжиття заходів щодо запобігання фі-
нансовим порушенням. 

Внутрішній фінансовий контроль здійс-
нюється контрольно-ревізійними підрозді-
лами у формі ревізій, перевірок, оцінювань, 
розслідувань та вивчення (далі – контрольні 
заходи) на підставі складених на півріччя 
планів роботи, що затверджуються керівни-
ками міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, їх територіальних органів 
за погодженням із ГоловКРУ, його територі-
альними органами. 

У свою чергу, з боку ГоловКРУ України з 
метою створення дієвого механізму протидії 
правопорушенням і зловживанням у сфері 
використання бюджетних коштів, державно-
го й комунального майна та впровадження 
єдиних норм і правил контрольно-ревізійної 
роботи в міністерствах, інших центральних 
органах виконавчої влади було розроблено 
та затверджено ряд нормативно-правових 
актів, а саме: 
- Порядок взаємодії органів державної 

контрольно-ревізійної служби з контро-
льно-ревізійними підрозділами мініс-
терств, інших центральних органів ви-
конавчої влади, їх територіальних орга-
нів при здійсненні планових та позапла-
нових контрольних заходів, затвердже-
ний Наказом ГоловКРУ України від 
18.11.2003 р. № 274 [8]; 

- наказом ГоловКРУ України від 
09.08.2002 р. № 168 затверджені Стан-
дарти державного фінансового контро-
лю за використанням бюджетних коштів, 
державного й комунального майна та 
доручено міністерствам, іншим центра-
льним органам виконавчої влади приве-
сти внутрішні нормативно-правові доку-
менти з питань контрольно-ревізійної 
роботи у відповідність до Стандартів 
[11]; 

- форму звіту міністерств, інших централь-
них органів виконавчої влади про конт-
рольно-ревізійну роботу підрозділів вну-
трішнього фінансового контролю (форма 
№ 11 – ревізія) та Інструкцію про поря-
док заповнення форми звіту № 11 – ре-
візія про контрольно-ревізійну роботу під-
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розділів внутрішнього фінансового конт-
ролю, затверджену наказом ГоловКРУ 
України від 11.03.2003 р. № 55 [10]. 

Щодо нормативно-правового регулюван-
ня на рівні впливу відповідного центрального 
органу виконавчої влади, зокрема, агропро-
мислового комплексу, то є Положення про 
Міністерство аграрної політики України, яке 
затверджене Постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 листопада 2006 р. № 1541 [7]. 

Згідно із цим Положенням Міністерство 
аграрної політики України (далі – Мінагро-
політики) є центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якого координується 
Кабінетом Міністрів України. Одним із пок-
ладених на Мінагрополітики завдань є здій-
снення внутрішнього фінансового контролю 
за дотриманням вимог законодавства з пи-
тань боротьби з корупцією, за цільовим та 
ефективним витрачанням бюджетних коштів 
на підприємствах, в установах і організаці-
ях, що належать до сфери його управління. 

З метою забезпечення виконання покла-
деного завдання щодо внутрішнього фінан-
сового контролю в складі Мінагрополітики, 
згідно із штатним розкладом, функціонує 
контрольно-ревізійний підрозділ [6]. 

Охарактеризуємо існуючі концепції роз-
витку державного внутрішнього фінансового 
контролю. 

Насамперед, потрібно дослідити чинні 
нормативно-правові акти із цього питання та 
їх положення, а також пропозиції, викладені 
в Стратегії розвитку системи державного 
фінансового контролю, що здійснюється 
органами виконавчої влади, затвердженої 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2003 р. № 1156 [12] (далі – Стра-
тегія), а також у Концепції розвитку держав-
ного внутрішнього фінансового контролю на 
період до 2015 року, схваленої Розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 
24 травня 2005 р. № 158 (в редакції Розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 
22 жовтня 2008 р. № 1347-р) [4] (далі – Кон-
цепція). 

Першим концептуальним заходом щодо 
вдосконалення нормативно-правового ме-
ханізму внутрішнього фінансового контролю 
стала розробка Стратегії розвитку системи 
державного фінансового контролю, що здій-
снюється органами виконавчої влади. Зга-
даний документ став першим кроком у на-
прямі формування шляхів удосконалення 
внутрішнього фінансового контролю. 

У цьому документі зазначено, що органі-
зація та функціонування чіткої системи фі-
нансового контролю є одним з основних на-
прямів державної фінансової політики. 

На сьогодні відповідно Стратегії, держа-
вний фінансовий контроль здійснюється 
уповноваженими центральними органами 
виконавчої влади (далі – суб’єкти державно-

го фінансового контролю) та контрольно-
ревізійними підрозділами, що функціонують 
у структурі міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади (далі – контроль-
но-ревізійні підрозділи). 

У Стратегії зазначається, що існуюча си-
стема державного фінансового контролю не 
дає Кабінету Міністрів України змоги повною 
мірою проводити глибокий аналіз та оціню-
вання системи державного управління в 
окремих сферах соціально-економічної дія-
льності. 

Основними причинами такого становища 
є недосконале нормативно-правове поле, 
недостатня ефективність контролю, орієн-
тація на здійснення його у формі ревізій і 
перевірок після завершення фінансово-гос-
подарських операцій. Такий підхід до за-
вдання контролю не забезпечує належного 
усунення виявлених правопорушень, ефек-
тивного запобігання правопорушенням, а 
також високого рівня координації та обміну 
інформацією. 

Як наслідок, однією з невирішених про-
блем в організації існуючої системи держа-
вного фінансового контролю є досить висо-
кий рівень правопорушень у фінансовій 
сфері. 

З метою підвищення дієвості державного 
контролю, спрямованого на зміцнення фі-
нансової дисципліни в управлінні держав-
ними ресурсами, у Стратегії визначено ос-
новні напрями реалізації державної політики 
у сфері державного фінансового контролю, 
зокрема: 
- формування цілісної системи контролю 

шляхом визначення всіх складових сис-
теми контролю з вичерпним переліком 
центральних органів виконавчої влади, 
які уповноважені здійснювати фінансо-
вий контроль у визначеній сфері, об’єк-
тів та видів фінансового контролю, у то-
му числі налагодження ефективного 
функціонування внутрішнього фінансо-
вого контролю в системі міністерств, ін-
ших центральних органів виконавчої 
влади та покращення їх взаємодії із 
суб’єктами державного фінансового ко-
нтролю; 

- розвиток нормативно-правової бази дія-
льності суб’єктів державного фінансово-
го контролю, що забезпечить перехід від 
контролю, який здійснюється після за-
вершення фінансово-господарських 
операцій, до контролю, який передує 
прийняттю управлінського рішення або 
здійснюється на стадії його виконання, 
та визначення чітких процедур контро-
лю, що забезпечать його безперервність 
та ефективність на всіх стадіях бюджет-
ного процесу, і запровадження механіз-
му дієвого впливу суб’єктів контролю на 
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хід відшкодування незаконних і нецільо-
вих витрат бюджетних коштів. 

Підвищення ефективності використання 
державних фінансів, яке має вирішальне 
значення для економічного розвитку України 
та суспільного добробуту, можна досягти, 
зокрема, шляхом системного вдосконален-
ня діяльності органів державного й комуна-
льного сектора та державного управління, в 
якому важливим інструментом, що дає змо-
гу виконати зазначені завдання та зменшити 
кількість проблемних питань, пов’язаних із 
діяльністю органів державного і комуналь-
ного сектора, є державний внутрішній фі-
нансовий контроль. Державний внутрішній 
фінансовий контроль забезпечує ефективне 
державне управління в разі зміни середо-
вища, потреб і пріоритетів суспільства й 
держави. 

Стратегією передбачено вирішення пи-
тань організації та функціонування держав-
ного внутрішнього фінансового контролю в 
системі органів державного й комунального 
сектора шляхом: 
- розроблення понятійної бази державно-

го внутрішнього фінансового контролю; 
- проведення аналізу системи державно-

го внутрішнього фінансового контролю; 
- визначення основних завдань із рефор-

мування системи державного внутріш-
нього фінансового контролю, стратегіч-
них напрямів та етапів розвитку держа-
вного внутрішнього фінансового контро-
лю. 

Розглянемо вищезазначені заходи дета-
льніше. 

Щодо понятійної бази державного внут-
рішнього фінансового контролю, то держав-
ний внутрішній фінансовий контроль пови-
нен забезпечити належне (законне, еконо-
мічне, ефективне, результативне та прозо-
ре) управління державними фінансами й 
передбачає здійснення: внутрішнього конт-
ролю, внутрішнього аудиту та їх гармоніза-
цію. 

Базовим принципом державного внутрі-
шнього фінансового контролю повинно ста-
ти чітке розмежування внутрішнього конт-
ролю й внутрішнього аудиту. 

Необхідно проаналізувати запропоновані 
складові державного внутрішнього фінансо-
вого контролю: внутрішній контроль та вну-
трішній аудит. 

Спочатку розглянемо першу складову 
державного внутрішнього фінансового конт-
ролю – внутрішній контроль. Він є інструме-
нтом управління, що дає змогу керівництву 
органів державного й комунального сектора 
перевірити стан виконання завдань органу. 
Метою цього процесу є забезпечення: дос-
татньої впевненості керівництва зазначених 
органів у досягненні належного рівня еко-
номії, ефективності й результативності від-

повідно до завдань органів; достовірності 
фінансової, статистичної й управлінської 
звітності; виконання встановлених законо-
давством та керівництвом норм і правил; 
захисту активів від втрат. 

Отже, внутрішній контроль – це управ-
лінський контроль, який допомагає керівни-
цтву в управлінні й виконанні завдань на 
постійній основі. Тому внутрішній контроль 
не повинен розглядатися як окрема система 
органів державного й комунального сектора. 

Результати внутрішнього контролю да-
ють змогу приймати управлінське рішення 
та виявляти ініціативу з метою підвищення 
ефективності й результативності діяльності, 
а також зниження витрат. 

Контроль проводиться в процесі діяль-
ності органів державного й комунального 
сектора і поділяється на: 
- попередній контроль, що передує при-

йняттю управлінського рішення чи здій-
сненню фінансово-господарської опера-
ції; 

- поточний контроль, що здійснюється в 
процесі виконання управлінського рі-
шення чи проведення фінансово-госпо-
дарської операції; 

- подальший контроль, що здійснюється 
після виконання управлінського рішення 
чи фінансово-господарської операції. 

Щодо внутрішнього аудиту як другої 
складової державного внутрішнього фінан-
сового контролю, то він реалізується через 
діяльність із надання незалежних та об’єк-
тивних гарантій (забезпечення впевненості 
в межах розумного в досягненні органами 
державного й комунального сектора мети та 
функціонуванні системи управління в спо-
сіб, який максимально знижує ризик шах-
райства, марнотратства, допущення поми-
лок чи нерентабельності) і консультацій. 
Внутрішній аудит повинен визначати, яким 
чином здійснюється внутрішній контроль, 
включаючи способи попереднього контро-
лю. 

Метою внутрішнього аудиту є надання 
незалежних та об’єктивних рекомендацій і 
консультацій, спрямованих на вдосконален-
ня діяльності органів державного й комуна-
льного секторів, підвищення ефективності 
процесів управління, сприяння досягненню 
мети такими органами. 

Внутрішній аудит може проводитися 
централізовано – органами державної конт-
рольно-ревізійної служби та децентралізо-
вано – уповноваженим самостійним підроз-
ділом, підпорядкованим безпосередньо ке-
рівництву органу державного чи комуналь-
ного сектора, але функціонально незалеж-
ним від нього, у самому органі або в межах 
його системи управління. 

В Україні на законодавчому рівні не ви-
значено сутність і процедури контролю в 
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діяльності органів державного й комуналь-
ного сектора. 

Система державного внутрішнього фі-
нансового контролю в Україні не має доста-
тнього наукового, інформаційно-технічного 
та кадрового забезпечення щодо впрова-
дження в практику сучасного вітчизняного 
та зарубіжного досвіду, розроблення та ре-
алізації новітніх інформаційно-програмних 
проектів, підготовки кадрів і підвищення їх 
кваліфікації. 

Питання цілісності системи державного 
фінансового контролю частково врегульо-
вано окремими законами та підзаконними 
нормативно-правовими актами, зокрема, 
вищезгаданою Постановою Кабінету Мініст-
рів України “Про здійснення міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої 
влади внутрішнього фінансового контролю” 
від 22 травня 2002 р. № 685, де визначено 
контрольні повноваження і процедури лише 
для деяких міністерств, центральних органів 
виконавчої влади, однією із функцій яких є 
контроль за фінансово-господарською дія-
льністю інших органів державного і комуна-
льного сектора, що не належать до сфери їх 
управління, та регламентовано діяльність 
контрольно-ревізійних підрозділів центра-
льних органів виконавчої влади. 

Через прогалини у вітчизняному законо-
давстві тривалий час залишалися поза 
державним фінансовим контролем окремі 
важливі для держави сфери діяльності. 

Це, зокрема, стосується формування й 
виконання дохідної частини бюджетів усіх 
рівнів; діяльності таких органів державного і 
комунального сектора, як державні та кому-
нальні підприємства, акціонерні, холдингові 
компанії, інші суб’єкти господарювання, у 
статутному фонді яких більше ніж 50% акцій 
(часток, паїв) належить державі та суб’єктам 
комунальної власності, інші підприємства, 
установи та організації, які використовують 
державне та комунальне майно; цільового 
використання коштів, що залишаються в 
розпорядженні суб’єктів підприємницької 
діяльності в разі надання їм податкових 
пільг; формування й використання коштів і 
майна державних цільових фондів. 

Крім того, бюджетні кошти, які на момент 
перерахування з рахунків бюджетних уста-
нов за договорами цивільно-правового ха-
рактеру втрачають статус бюджетних, пере-
ходять до розряду непідконтрольних для 
інспектування. 

З метою усунення недоліків у функціону-
ванні системи державного внутрішнього фі-
нансового контролю концепцією передбаче-
но змінити пріоритети та запровадити її су-
часну модель та визначено основні завдан-
ня з реформування системи державного 
внутрішнього фінансового контролю, серед 
яких: 

- визначення з урахуванням сучасних 
умов розвитку України та норм і правил 
ЄС нових засад організації державного 
внутрішнього фінансового контролю, що 
базується на відповідальності керівника; 

- створення єдиного правового поля для 
розвитку системи державного внутріш-
нього фінансового контролю як складо-
вої державного управління та внесення 
відповідних змін до законодавства. Чітке 
визначення на законодавчому рівні суті 
державного внутрішнього фінансового 
контролю дасть змогу оптимізувати й 
збалансувати організаційні структури 
контролю, відокремити підрозділи з ін-
спектування, в тому числі ті, що здійс-
нюють його за зверненнями правоохо-
ронних органів, від підрозділів внутріш-
нього аудиту, а підрозділи внутрішнього 
аудиту – від внутрішнього контролю, та 
запобігти дублюванню контрольних фу-
нкцій. Це сприятиме зміні пріоритетів – 
від інспектування із застосуванням сан-
кцій за допущені правопорушення до 
внутрішнього контролю, спрямованого 
на запобігання правопорушенням, і на-
дання внутрішніми аудиторами незале-
жних та об’єктивних рекомендацій, на-
віть зі збереженням органу централізо-
ваного внутрішнього аудиту. Необхід-
ність збереження органу централізова-
ного внутрішнього аудиту буде визнача-
тися з урахуванням, зокрема, стану роз-
витку й спроможності служб внутрішньо-
го аудиту в органах державного й кому-
нального сектора, у тому числі в системі 
управління місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряду-
вання; потреби в здійсненні аудиту ефе-
ктивності реалізації економічних і соціа-
льних проектів, що підтримуються між-
народними фінансовими організаціями, 
аудиту ефективності виконання програ-
мних документів із питань соціально-
економічного розвитку, в тому числі 
державних цільових програм; 

- визначення Мінфіну органом, уповнова-
женим здійснювати нагляд за станом 
реформування системи державного вну-
трішнього фінансового контролю, спря-
мовувати та координувати централізо-
ваний внутрішній аудит, а ГоловКРУ на 
період реформування – органом гармо-
нізації внутрішнього контролю й внутрі-
шнього аудиту; 

- створення умов для ефективного функ-
ціонування системи внутрішнього конт-
ролю в органах державного й комуналь-
ного сектора; 

- організація служб внутрішнього аудиту 
органами державного й комунального 
сектора, зокрема, міністерствами, інши-
ми центральними та місцевими органа-
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ми виконавчої влади, органами місцево-
го самоврядування, іншими розпорядни-
ками бюджетних коштів (за рішенням 
головного розпорядника), державними 
цільовими фондами – за рахунок зага-
льної чисельності працівників централь-
них органів виконавчої влади, держав-
них цільових фондів і їх територіальних 
органів; державними й комунальними 
підприємствами, акціонерними й холди-
нговими компаніями, іншими суб’єктами 
господарювання, у статутному фонді 
яких більше ніж 50% акцій (часток, паїв) 
належить державі та суб’єктам комуна-
льної власності, за рахунок загальної 
чисельності працівників таких органів; 

- правове забезпечення гарантування 
незалежності, соціального захисту й ві-
дповідальності внутрішніх аудиторів ор-
ганів державного й комунального секто-
ра; 

- розроблення з урахуванням європейсь-
кого досвіду методології здійснення вну-
трішнього контролю й внутрішнього ау-
диту з метою деталізації та уніфікації 
контрольних процедур, затвердження 
Кодексу етики внутрішнього аудитора; 

- удосконалення кадрового забезпечення 
служб внутрішнього аудиту, розроблен-
ня навчальних програм внутрішнього 
аудиту та програм сертифікації аудито-
рів з урахуванням міжнародного досвіду; 
покращення матеріально-технічного й 
фінансового забезпечення функціону-
вання системи внутрішнього аудиту; 

- створення належної інформаційно-
комунікаційної інфраструктури, налаго-
дження зв’язків із громадськістю й засо-
бами масової інформації. 

У самій Концепції й у Плані заходів щодо 
реалізації Концепції розвитку державного 
внутрішнього фінансового контролю на пе-
ріод до 2015 р., який затверджено Розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 
22 жовтня 2008 р. № 1347-р [4], викладені 
основні етапи розвитку державного внутрі-
шнього фінансового контролю. 

Процес реформування системи держав-
ного внутрішнього фінансового контролю 
потребує певного часу та зусиль усіх його 
учасників. При цьому слід ураховувати як 
об’єктивні, так і суб’єктивні фактори ризику, 
що можуть гальмувати зазначений процес. 
Тому реформування системи державного 
внутрішнього фінансового контролю перед-
бачається провести протягом 11 років трьо-
ма етапами. 

Першочерговим і найголовнішим етапом 
розроблення нормативно-правового та ме-
тодологічного забезпечення належного фу-
нкціонування державного внутрішнього фі-
нансового контролю, а саме: 

- проекту Закону України “Про державний 
внутрішній фінансовий контроль”; 

- порядку звітування про внутрішній конт-
роль; 

- стандартів внутрішнього контролю. 
Виконання наведених заходів є кроком у 

напрямі щодо визначення нових засад ор-
ганізації державного внутрішнього фінансо-
вого контролю. 

IV. Висновки 
Отже державний внутрішній фінансовий 

контроль є невід’ємним складовим елемен-
том державного фінансового контролю, але 
через відсутність належного законодавчого 
регулювання цього виду державного фінан-
сового контролю, насамперед, відповідного 
закону України, ускладнюється впроваджен-
ня і закріплення цього виду контролю в 
управлінні державною економікою та фінан-
сами. 

Аналіз наведеної нормативно-правової 
бази, яка регламентує чинний та концептуа-
льний порядок здійснення та розвитку дер-
жавного внутрішнього фінансового контро-
лю, засвідчив відсутність єдності методів і 
форм стосовно організації, планування та 
проведення контрольних заходів, які засто-
совуються суб’єктами державного фінансо-
вого контролю та контрольно-ревізійними 
підрозділами внутрішнього фінансового ко-
нтролю (відомчого контролю), тобто скла-
дові елементи державного фінансового кон-
тролю не мають спільної методологічної 
бази та не виступають логічним продовжен-
ням одне одного. 

Наголошуємо на тому, що замість пропо-
зицій щодо складання конкретно визначено-
го переліку державних установ, які уповно-
важені здійснювати фінансовий контроль у 
визначених сферах, об’єктах та видах фі-
нансового контролю, доцільно налагодити 
ефективне функціонування внутрішнього 
фінансового контролю в кожній державній 
установі та на державних підприємствах, 
сприяти їх взаємодії із суб’єктами державно-
го фінансового контролю. 

Крім того, необхідно зазначити й те, що в 
розглянутих концептуальних підходах необ-
ґрунтовано проведено розмежування дер-
жавного внутрішнього фінансового контро-
лю на внутрішній контроль і внутрішній ау-
дит, що, на нашу думку, є вкрай недоціль-
ним, оскільки фактично одну із форм конт-
рольних заходів виділяють в окремий вид 
контролю, що обов’язково призведе до 
ускладнення в організації та здійсненні дер-
жавного внутрішнього фінансового контро-
лю. 

Ми вважаємо, що внутрішній аудит є то-
тожним попередньому контрольному захо-
ду. Тому доцільно повністю замінити аудит 
внутрішнім контролем у вигляді поперед-
нього контрольного заходу, що дасть змогу 
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побудувати більш логічну структуру держа-
вного внутрішнього фінансового контролю. 
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