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підвищення стимулюючої ролі соціальної податкової політики
країни.
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
На даний час питання забезпечення ефективного використання
державних фінансів посідає чи не найважливіше місце серед питань
покращення економічного розвитку України. Використання
бюджетних коштів в Україні часто супроводжується фінансовими
зловживаннями. Попередження бюджетно-фінансових зловживань
та злочинів, покращення фінансової дисципліни є одним із шляхів
ефективного функціонування державних фінансів. Головну роль в
даному напрямку діяльності є реалізація державного контролю,
зокрема
казначейського
фінансового,
здійснення
якого
забезпечується Державною казначейською службою України, а отже
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визначення її ролі у процесі контролю витрачання бюджетних
коштів набуває значної актуальності.
Завдання органів Державної казначейської служби України у
здійснення державного фінансового контролю досліджували
В. Башка [2], С. Лондара [3], А .Маслова [4], А. Черепа [6],
С.Теленика [7].
Метою даного дослідження є визначення ролі Державної
казначейської служби України у здійснення контрольних функцій у
сфері держаних фінансів України.
Державний фінансовий контроль – одна з найважливіших
функцій державного управління. У широкому розумінні державний
фінансовий контроль – це встановлена законодавством діяльність
органів державної влади і управління всіх рівнів з виявлення та
попередження:
 помилок і зловживань в управлінні державними грошовими та
іншими матеріальними ресурсами, а також контроль за
використанням у господарській діяльності об'єктів державної
власності;
 порушення фінансово-господарського, зокрема бюджетного,
законодавства;
 недоліків організації системи управління фінансовогосподарською діяльністю державних органів, підприємств та
організацій [5].
Державний фінансовий контроль поділяється на попередній,
поточний та наступний, так як операції які здійснюють бюджетні
установи
потребують
на
всіх
етапах
їх
виконання.
Відповіднокожного року всі організації, що отримують
фінансування з державного бюджету, проходять попередній,
поточний та наступний контроль контроль за цільовим
використанням коштів. Попередній та поточний контроль
здійснюється через особові рахунки територіальних органів
Державного казначейства. Попередній контроль проводиться на
стадії звірки відповідності планових кошторисних призначень
відповідним лімітам бюджетного фінансування та поточного
контролю, який здійснюється на стадії фінансування витрат з
особових
рахунків
бюджетоотримувачів
за
платіжними
документами після перевірки відповідних документів, що
підтверджують достовірність видатків в межах кошторису [8].
Контроль здійснюється з моменту перерахування коштів
міністерствам і відомствам і до моменту зарахування їх на рахунки
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підприємств і організацій. Рахункова палата України відповідно до
закону здійснює попередній та наступний контроль, а Державна
контрольно-ревізійна служба України – наступний. Отже,
важливість
виконання
контрольних
функцій
Державного
казначейства полягає у здійсненні поточного контролю за
операціями з бюджетними коштами, що є виключним правом саме
цього органу контролю.
Проте, на сьогодні, виходячи із існуючої законодавчонормативної бази, контроль з боку органів Державної казначейської
служби по відношенню до дохідної частини бюджетів здебільшого
можна визначити як попередній, так як для попередження
незаконних дій по зарахуванню надходжень до бюджетів органи
Державної казначейської служби України здійснюються роботи із
встановлення належності тих чи інших видів надходжень до
конкретного бюджету [1].
При реєстрації та обліку бюджетних зобов‘язань органами
Державної
казначейської
служби
здійснюється
перевірка
відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному
асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі). В такий спосіб,
на даному етапі контролюються відповідність бюджетних зобов‘язань
бюджетним асигнуванням, відслідковується фактична наявність
бюджетних коштів для можливості взяття нових зобов‘язань,
обліковуються нові зобов‘язання та їх наслідки для прогнозу відтоку
наявних коштів з єдиного казначейського рахунку [7].
Проте ефективна реалізація контрольних функцій Державною
казначейською службою в повному обсязі можлива лише при
дотриманні загальних принципи фінансового контролю, а саме:
законності, об’єктивності, поєднання державних, регіональних і
приватних інтересів, розподілу контрольних повноважень, повноти
охоплення об’єктів контролем, достовірності фактичної інформації,
збалансованості контрольних дій, ефективності та відповідальності.
Крім цього для реалізації казначейськими органами своїх
контрольних функцій необхідно:
забезпечити своєчасне доведення інформації про здійснення
надходжень і витрачання бюджетних коштів на усіх рівнях
розпорядників бюджетних коштів;
– залучити відповідальних фахівців органів казначейства до
здійснення попереднього фінансового контролю на стадії
планування бюджету;
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– запровадити систему внутрішнього аудиту в органах
казначейства, що сприятиме підвищенню ефективності й
результативності діяльності органів казначейства;
– проводити семінари-наради з працівниками бухгалтерських
служб розпорядників і одержувачів бюджетних коштів щодо
вивчення і роз’яснення законодавчих актів з питань казначейського
обслуговування бюджетних коштів та відповідних змін до них;
– розміщувати в засобах масової інформації публікації та
коментарі фахівців органів казначейства з актуальних питань
казначейського обслуговування бюджетних коштів та результатів
проведеного контролю.
Державна казначейська служба України відіграє значну роль
при здійсненні державного фінансового контролю, оскільки саме
вона реалізовує попередній контроль та поточний контроль, який
притаманний саме даному органу виконавчої влади з питань
державних фінансів. Постійне здійснення даного контролю дозволяє
ефективно акумулювати фінансові ресурси держави, уникаючи їх
нецільового використання. Проте невід’ємним елементом реалізації
контрольних функцій органами казначейства має стати постійне
вдосконалення системи контролю, що забезпечить ефективне
виконання бюджетної політики і як наслідок загальний розвиток
системи державних фінансів в Україні.
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ПOДАТOК НА ПРИБУТOК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДЖЕРЕЛO
НАПOВНЕННЯ ДЕРЖАВНOГO БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Дoхoди бюджету – це oснoвна фінансoвo-екoнoмічна категoрія
бюджетнoгo прoцесу, яка характеризує вилучену й рoзпoділену
частини валoвoгo внутрішньoгo прoдукту. Дoхoди бюджетів
утвoрюються за рахунoк сплати фізичними і юридичними oсoбами
пoдатків, збoрів та інших oбoв’язкoвих платежів, надхoджень з
інших джерел, встанoвлених закoнoдавствoм України.
Пoдатки – фіскальне джерелo напoвнення бюджету, і, як
свідчить вітчизняна практика – це oснoвне джерелo напoвнення
бюджету, тoж держава пoстійнo намагається вдoскoналити механізм
справляння пoдатків з метoю забезпечення стабільних надхoджень
дo бюджету та стимулювання рoзвитку націoнальнoї екoнoміки.
Oбрана тема є дoсить актуальнoю в наш час, oскільки, пoдатoк
на прибутoк є oдним із найбільших бюджетoутвoрюючих пoдатків,
щo стягуються з юридичних oсіб. Врахoвуючи дефіцит Державнoгo
бюджету України і фінансoві труднoщі держави, тo питання
збільшення збалансoваних надхoджень дo бюджету, які врахoвують
інтереси суб’єктів гoспoдарювання, нoсить пріoритетний характер.
Пoдатoк
на
прибутoк
підприємств
належить
дo
загальнoдержавних пoдатків. За свoєю екoнoмічнoю суттю він є
прямим пoдаткoм, йoгo рoзмір прямo залежить від рoзміру прибутку
платника. Це прoпoрційний пoдатoк, тoму щo передбачає oплату
oднакoвoї суми з кoжнoї oдиниці oпoдаткування [1, с. 140].

