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МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сьогодні важливого значення набуває проблема ефективності державного 

фінансового контролю. Контроль має бути своєчасним, оперативним, якісним, 

дієвим, форми і методи, що використовують контрольні органи, повинні мати 

різнобічний характер, що сприятиме отриманню під час здійснення 

контрольних дій достатньої, точної, достовірної інформації. 

Сучасний стан соціально-економічного розвитку держави характери- 

зується, з одного боку, динамізмом та багатовекторністю процесів розвитку та 

реформ в усіх сферах суспільного життя загалом та державного управління 

зокрема, які обумовлені передусім її євроінтеграційними прагненнями. 

У таких умовах особливої актуальності набувають питання щодо підвищення 

прозорості, підзвітності та ефективності діяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання державної і 

комунальної форми власності. Адже ефективна система фінансового конт- 

ролю є не лише інструментом гарантії прозорості, підзвітності і якості 

діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

суб’єктів господарювання, а і по суті дієвим механізмом для забезпечення 

фінансової стабільності і безпеки країни, досягнення стратегічних цілей 

держави, ефективності державної політики, підвищення рівня якості життя 

населення та, зокрема, реформування системи управління державними 

фінансами [1]. 

Кожна перевірка чи ревізія повинна сприяти не лише виправленню 

недоліків, які існують у фінансовій сфері, а й їх попередженню, укріпленню 

фінансової дисципліни, покращенню роботи чи діяльності підконтрольного 

суб’єкта. Дієвість фінансового контролю безпосередньо пов’язана з його 

оцінкою. Оцінка ефективності державного фінансового контролю дає 

можливість розглядати якісну визначеність як окремих заходів, так і окремих 

органів фінансового контролю в їхній системі, дозволяє встановити їх якісну 

різницю. Проблеми державного фінансового контролю перебувають сьогодні 

у центрі уваги багатьох науковців і практиків державного управління. Серед 

наукових напрацювань учених, в яких досліджено проблеми державного 

фінансового контролю, заслуговують на увагу роботи Пожар Т. О., Стефа- 

нюк І. Б., Хмелькова А. В..На їх думку контролюючий орган повинен не лише 
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зафіксувати недоліки, а надати реальну допомогу в їх усуненні, – це і є 

основною метою контролю. 

Поняття ефективності контролю тісно пов’язане з критерієм результа-

тивності, від якого невід’ємний критерій дієвості контролю, що відображає 

той позитивний вплив, який контроль здійснює на зміст діяльності органу чи 

особи, яка перевіряється, її якість, уміння використовувати надані законодав- 

ством повноваження забезпечити своєчасне і повне виконання підконтроль- 

ним об’єктом рекомендацій, вказівок, пропозицій. При цьому найчастіше 

ефективність діяльності ототожнюється з масштабами виявлених порушень, 

обсягами відновлених засобів і застосованими до порушників санкціями. 

Проте ефективність фінансового контролю не може вимірятися кількістю 

проведених перевірок чи кількістю об’єктів, що підлягали контролю, чи 

кількістю рішень, прийнятих за результатами контролю. І навіть кількість 

накладених санкцій не може бути підставою для визнання контролю 

ефективним і дієвим. Основним критерієм є досягнуті реальні результати – 

нормальне, належне функціонування підконтрольного об’єкта в майбутньому, 

недопущення ним порушень фінансової дисципліни. 

На сьогодні в науковій літературі зустрічаються різні точки зору з приводу 

критеріїв та показників ефективності діяльності контрольних органів. Так, 

науковці пропонують оцінювати ефективність роботи органів фінансового 

контролю за величиною відносного показника ефективності, що являє собою 

відношення обсягу повернутих до бюджету коштів до суми виявлених 

фінансових порушень, а ефективність діяльності окремого працівника 

контролюючої організації – через співвідношення обсягу повернутих коштів 

до чисельності цих працівників (ревізорів) [3, с. 21]. 

Проблема ефективності конкретних контрольних заходів завжди розгля- 

далася з двох існуючих позицій: по-перше, з точки зору її попереджувально-

виховного впливу, а по-друге, під кутом зору конкретної величини сум 

(фінансових коштів), повернутих у державну скарбницю, проти фактичного 

збитку, заподіяного державі. Причому фактори, що впливають на ефектив- 

ність результатів роботи, на думку Н. Погосян, повинні поділятися на дві 

умовні групи; законодавчі та адміністративно-психологічні. Останню групу 

факторів можна в свою чергу диференціювати за суб’єктним складом, а саме: 

факти, пов’язані з «поведінкою» державних структур виконавчої влади, та 

фактори, пов’язані з діяльністю безпосередніх адресатів державних бюджет- 

них коштів. Для оцінки ефективності використання бюджетних коштів 

необхідно, перш за все, розглянути поняття «ефективність використання 

бюджетних коштів» та «нецільове використання бюджетних коштів». На 

законодавчому рівні в Бюджетному кодексі України зміст поняття 

«ефективність», як принцип побудови бюджетної системи, зводиться до того, 

що «при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу 

мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального 

обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при 

використанні визначеного бюджетом обсягу коштів». Слід зазначити, що 

незаконне використання бюджетних коштів – це витрачання бюджетних 
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коштів з порушенням діючого бюджетного законодавства, що призводить до 

зайвого їх витрачання. У Бюджетному кодексі України надано таке визна- 

чення нецільового використання бюджетних коштів – витрачання їх на цілі, 

що не відповідають [2]: – бюджетним призначенням, встановленим законом 

про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). Це дуже 

спрощене визначення нецільового використання бюджетних коштів, на думку 

І. Стефанюка, про неефективне використання бюджетних коштів можуть 

свідчити такі ознаки [4, с. 32–35]: – використання бюджетних коштів на цілі, 

що не відповідають бюджетним призначенням; – придбання необхідних 

товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за цінами, які перевищували 

чинні у регіоні на ідентичні товари (роботи, послуги) на час здійснення 

господарської операції; – придбання необхідних товарно-матеріальних 

цінностей, які не можуть бути використані на заплановані цілі з причин: 

придбання їх в кількості, яка перевищує потребу і нормативні запаси; 

придбання морально і фізично застарілих цінностей або таких, що мають 

прострочені терміни використання; – попередня оплата необхідних товарів 

(робіт, послуг), яка спричинила дебіторську заборгованість на строк більше 

одного місяця, якщо інше не передбачене законодавством; – оплата видатків, 

які не є першочерговими, за наявності кредиторської заборгованості із 

захищених статей видатків бюджету; – капітальні вкладення в програми і 

проекти, які не реалізовані і припинені через втрату актуальності чи 

недостатнє фінансування; – видатки на утримання основних засобів, які не 

використовуються або використовуються частково; – непропорційне фінан- 

сування взаємопов’язаних видатків, від яких залежить надання належних 

послуг. Погоджуємось з думкою І. Стефанюка, що з метою попередження 

виникнення випадків неефективного витрачання бюджетних коштів необхідно 

розробити механізм визначення обсягу неефективно використаних коштів, 

вжиття заходів для усунення бюджетних правопорушень та притягнення 

винних до відповідальності. Таким чином, оцінка ефективності державного 

фінансового контролю – це складна фундаментальна проблема не тільки 

сучасної теорії державного управління, а й фінансів та права. Проведені 

автором дослідження довели, що в сучасній науковій літературі з питань 

фінансового контролю як загальне поняття ефективності контролю, так і 

повна розгорнута характеристика критеріїв, показників і методів визначення 

ефективності наразі мало досліджені. При цьому, якщо оцінку рівня абсолют- 

ної ефективності можливо розглядати в рамках загальноприйнятої теорії 

трансакційних витрат, то оцінка рівня відносної ефективності, заснованої на 

принципі справедливості [5, с. 15] (здатності задовольняти вимоги держави, 

суспільства, всіх потенційних користувачів звітів органів державного 

фінансового контролю) поки немає точного єдиного теоретичного обґрунту- 

вання. З метою поглиблення аналізу можливо доповнити показники ефектив- 

ності на основі деталізації об’єкта, охопленого контрольними заходами: 

кількість проведених перевірок; кількість проведених експертиз; кількість 

обстежених організацій; кількість законопроектів, що пройшли експертизу. 

Отже, розглянуті показники ефективності відображають його похідні функції 
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й можуть бути зараховані до непрямих. Однак повинен бути показник 

прямого ефекту фінансового контролю, що відображає його основну функцію 

установлення зворотного зв’язку. Він повинен мати в основі свого розрахунку 

суму повернених за результатами контролю бюджетних коштів, а їх величина 

необхідно, щоб співвідносилася з витратами організації, які є складовою 

частиною трансакційних витрат держави. 

Комплексне розв’язання окреслених проблем можливе за умови 

впровадження на державному рівні заходів, спрямованих на реформування та 

підвищення ефективності державного фінансового контролю. 
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