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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Запорукою вдалого та ефективного здійснення бюд#

жетного контролю є його системний характер, тобто
єдина організація на різних рівнях та чітка взаємодія
усіх суб'єктів контролю. Незлагоджені дії елементів
системи призводять до неналежного здійснення бюд#
жетного контролю і, як результат, сьогодні масові по#
рушення бюджетного законодавства, неефективне та
нецільове використання бюджетних коштів, а й так —
недосягнення соціальних цілей держави. Бюджетний
контроль по суті є система, яка використовує бюджети
різних рівнів як засіб планування і контролю всіх ас#
пектів суспільного життя.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток теоретичних та практичних основ бюджет#

ного контролю розкривається в роботах вітчизняних та
зарубіжних вчених таких, як Дікань Л.В., Юрій С.І., Гет#
манець О.П., Басанцов І.В., Стефанюк І.Б., Хомутенко
В.П., Хомутенко А.В., Нагайчук В.В. Гупаловська М.Б.,
Лагутіна І.Б., Олексиенко Ю.Г., Гончаренко О.М.,
Клімова С.М., Калюга Є.В., Кочеріна Є.А. та інші. Аналіз
наукових досліджень показав, що незважаючи на знач#
ну кількість публікацій та різноманіття наукових по#
глядів дане питання досліджене недостатньо. Велика
кількість робіт вітчизняних та зарубіжних вчених при#
свячених дослідженню проблематики бюджетного кон#
тролю відзначали актуальність формування та дефініції
"системи бюджетного контролю".

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначення окремих елементів бюджетного контро#

лю, дослідження їх зв'язку та впливу на них зовнішньо#
го та внутрішнього середовища, у якому вони функціо#
нують.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження системи бюджетного контролю
необхідно дослідити, що являється системою в розрізі
контролю.
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У статті досліджено бюджетний контроль, як цілісну систему, яка складається з окремих елементів. Проана�
лізовано роль та місце в системі кожного окремого елементу: об'єкту та суб'єкту контроля, підконтрольних
суб'єктів, предмету контроля та засобів ( видів, форм та методів), за допомогою яких здійснюється бюджетний
контроль. Окреслено вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на систему бюджетного контролю. Визна�
чено, що бюджетний контроль є важливою складовою бюджетного менеджменту, одним із найнеобхідніших ат�
рибутів держави, найважливішою умовою належного функціонування громадянського суспільства в цілому.

In the article investigated the budget control as an integrated system consisting of individual elements. The role and
place in each element, object and subject control , controlled entities and object control means (types, forms and methods),
whereby the budgetary control performed. Outlined the impact of external and internal environment to a system of
budgetary control. Determined that budget control is an important component of budget management, one of the essential
attributes of the state, essential for the proper functioning of civil society.
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Під системою контролю розуміють сукупність пред#
мета (що контролюють), об'єкта (кого контролюють),
суб'єкта (хто контролює), сфери діяльності, принципів,
процесу, методу (методики), техніки та технології, ме#
ханізму, збору та обробки вихідних даних (інформації)
для проведення контролю, результат, суб'єкт, що прий#
має рішення за результатами контролю та прийняття
рішення за результатами контролю [1].

Система бюджетного контролю — це взаємозалеж#
ний та взаємопов'язаний структурний комплекс окре#
мих елементів, що контролюють процес акумулювання,
використання (розподілу) та перерозподілу бюджетних
коштів. Загальновідомо, що будь#яка система і система
бюджетного контрою не є винятком складається з на#
ступних елементів: предмет, об'єкт, суб'єкт і засоби кон#
тролю (види, форми та методи) (рис. 1).

При розгляді бюджетного контролю як цілісної си#
стеми, яка складається з окремих елементів, викорис#
товується системний підхід (англ. Systems thinking —
системне мислення) — напрям методології досліджень,
який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множи#
ни елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними,
тобто розгляд об'єкта як системи.

Саме поняття "система", яке в перекладі з грецької
мови означає "ціле, складене з частин", інше значення
— це порядок, визначений правильним розміщенням
частин та їх взаємозв'язками [2] .

 Системний підхід змістовно відображає групу ме#
тодів, за допомогою яких реальний об'єкт описується
як сукупність взаємозв'язаних чи взаємодіючих компо#
нентів. Ці методи розвиваються в межах окремих нау#
кових дисциплін і загальнонаукових концепцій та є ре#
зультатом їх міждисциплінарного синтезу [3].

Розглядаючи бюджетний контроль як систему, Клі#
мова С.М. робить висновок, що сукупність елементів
контролю може стати системою у випадку, коли вона
отримує здатність до самоорганізації, саморегулюван#
ня, адекватного реагування на зміни в середовищі, де пе#
ребуває (адже вона існує в межах конкретної держави
з конкретними економічними умовами) [4, с. 19]. Така
думка є цілком виправданою, адже неможливо розгля#
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дати систему бюджетного контролю з відривом
від середовища в якому вона функціонує.

З урахуванням зовнішніх чинників надаєть#
ся можливість більш детально дослідити умо#
ви здійснення бюджетного контролю та розро#
бити практичні рекомендації щодо вдоскона#
лення існуючої системи в конкретних економ#
ічних, політичних, соціальних та інших умовах.

Але не всі елементи мають однакове значен#
ня для системи. Так, одні елементи є системо#
утворюючими, а інші доповнюють систему .

Дослідження бюджетного контролю у
розрізі його окремих елементів надасть мож#
ливість глибше та змістовніше зрозуміти особ#
ливості його функціонування як єдиної систе#
ми. Система — це множинність елементів, що
знаходяться у відносинах і взаємозв'язках один
з одним, яка є певною цілісністю, єдністю" [5,
с. 726].

Наявність зв'язків між переліченими еле#
ментами підкреслюють, що ці окремі елементи
функціонують у єдиній системі контролю.

Об'єкт і предмет є дуже важливими, оск#
ільки вони є первинними елементами при ро#
зумінні бюджетного контролю, як цілісної си#
стеми та визначають його роль та місце у сис#
темі державного фінансового контролю.

Загальне визначення термінів міститься у тлумачно#
му словнику української мови. Де термін "об'єкт" виз#
начено як явище, предмет, особа, на які спрямована пев#
на діяльність, увага тощо [6, с. 635], а "предмет" — як
те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична
діяльність будь#кого, будь#чого [6].

Є.В. Калюга розглядає предмет як поняття, ширше
за об'єкт [7, с. 221]. На думку Є.А. Кочерін, предмет до#
слідження є вужчим за змістом поняття, що включаєть#
ся до об'єкта [8, с.18].

Таким чином, поняття "об'єкт" та "предмет" конт#
ролю мають дуже тонку межу, та все ж вона існує.
"Об'єкт", — визначає філософська енциклопедія, — від
латинського "objеktum", що перекладається як "річ",
"предмет" [9, с. 313], а "предмет пізнання" — це зафік#
совані в досвіді та вміщені у процесах практичної діяль#
ності людини сторони, властивості та відносини об'єктів,
що досліджуються з певною метою, у певних умовах та
обставинах [10, с. 79]. Таким чином, "предмет" можна
розглядати як окремі властивості "об'єкта" досліджен#
ня, тобто ті явища, що включаються до об'єкта дослі#
дження.

Об'єкт бюджетного контролю — це важливий еле#
мент цілісної системи, виділення якого з#поміж інших
елементів дасть змогу глибше дослідити та зрозуміти
сутність бюджетного контролю.

У роботах, присвячених теорії контролю, існує за#
гальна думка щодо постановки питання про визначен#
ня складових елементів контролю: суб'єкт (хто контро#
лює?), об'єкт (кого контролюють?), предмет (що конт#
ролюють?) [11, c. 52]. Поділяємо думку А. Мамішева
щодо питання "кого і яким чином контролювати?", яке
доцільно формулювати тільки після того, коли буде
знайдена відповідь на запитання "що контролюють?"
[12].

Існує позиція фахівців щодо розгляду предмета
бюджетного контролю в так званому "вузькому" зна#
ченні, тобто через показники бюджету, бюджетні ра#
хунки [13] бюджетні кошти [14], бюджетні фонди [15].

Більш широке тлумачення пропонує Л.В. Дикань:
об'єктами бюджетного контролю є: доходи бюджетів;
видатки бюджетів; розрахунки за борговими зобов'я#
заннями; результати виконання бюджету; доходи та
видатки бюджетних установ; бюджетні трансферти та
ін. Бюджетний контроль передбачає контроль як за до#
хідною, так і за видатковою частинами бюджету [16, с.
115].

Дискусія щодо визначення предмету та об'єкту досі
триває. На думку Гупаловської М.Б., об'єктом є явище
або предмет, на які спрямована певна діяльність (у да#
ному випадку контрольна), а предметом — більш вузь#
ка категорія, змістом якої є конкретні показники діяль#
ності підконтрольних суб'єктів. Тому об'єктом бюджет#
ного контролю виступають бюджети та бюджетні ре#
сурси, а предметом є грошові відносини, пов'язані з фор#
муванням та використанням бюджетних коштів [17]. Ми
не погоджуємося з такою позицією, адже саме визна#
чення протирічить висновку автора: бюджети та бюд#
жетні ресурси не являють собою явище або предмет, а
предмет, якій має за зміст конкретні показники не є гро#
шовими відносинами, тобто процесом.

З точки зору Чернадчука В.Д. об'єктом бюджетного
контролю є реальні результати бюджетної діяльності
учасників щодо здійснення дій, передбачених бюджетним
законодавством, тобто реальні показники бюджетної
діяльності, а предметом контролю є встановлені бюджет#
ним законодавством показники бюджету [18]. Така дум#
ка є досить протирічною та спірною. Об'єктом не можуть
бути результати бюджетної діяльності учасників, оскіль#
ки результат — це конкретні показники діяльності, що
являю собою більш вузьку категорію і є предметом кон#
тролю у порівнянні з об'єктом, який є ширшим за своєю
сутністю та має включати в себе предмет контролю. Про#
довжуючи дискусію ми також не погоджуємся із визна#
ченням предмету контролю. Якщо бюджетним законо#
давством встановлюються конкретні показники, виникає
логічне питання навіщо їх контролювати? Тут доречно
контролювати яким чином встановлюються ті чи інші
показники, чи не порушується законодавство при їх вста#
новленні та чи враховуються не економічні детермінанти
(соціальні, політичні, демографічні, тощо). Але, на наш
погляд, цей процес має опосередковане відношення саме
до бюджетного контролю.

Проаналізувавши вищевикладене, ми дійшли до вис#
новку, що об'єктом бюджетного контролю є бюджет#
ний процес у цілому, який складається з окремих стадій:
складання, розгляду та затвердження бюджету, його
виконання, а також із складення та затвердження звіту
про його виконання. А предметом бюджетного контро#
лю є доходи, витрати та трансферти, тобто реальні ре#
зультативні показники діяльності усіх учасників бюд#
жетного процесу на кожній окремій стадії.

Резюмуючи вищевикладене, можна визначити
"об'єкт бюджетного контролю" як явище, діяльність або

Рис. 1. Система бюджетного контролю
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процес, на що спрямована контрольна діяльність, а
"предмет бюджетного контролю" це фактичні, реальні
показники діяльності суб'єктів бюджетного контролю.

На наш погляд, у системі елементів домінують су#
б'єкти бюджетного контролю, оскільки вони проводять
активні дії — контрольну діяльність, тобто вони на прак#
тиці виконують покладені на них функції, керуючись
принципами бюджетного контролю та діють на об'єкт
та предмет визначеними засобами у вигляді методів,
форм та видів.

Бюджетний контроль здійснюється органами зако#
нодавчої (Верховна Рада), виконавчої влади (Кабінет
Міністрів України) і президентом. До системи органів
контролю входять: Верховна Рада України, Міністер#
ство фінансів, Державна фінансова інспекція, Рахунко#
ва палата, органи Державного казначейства, Держав#
ної податкової служби, Державної митної служби ауди#
тори та аудиторські служби.

В.Д. Чернадчук розділяє суб'єкти бюджетного кон#
тролю на контролюючі суб'єкти (уповноважені бюджет#
ним законодавством на здійснення контролю за дотри#
манням приписів цього законодавства органи, перелік
яких встановлено Бюджетним кодексом України), та
підконтрольні суб'єкти (розпорядники та одержувачі
бюджетних коштів, які зобов'язані здійснювати певні дії
чи утримуватися від їх здійснення) [19]. З таким розпо#
ділом справедливо погодитись, адже в умовах унітар#
ного державного устрою з ієрархічною системою по#
будови державної влади одні суб'єкти є завжди конт#
ролюючі, а інші — завжди підконтрольні.

З наукової точки зору є різні підходи щодо тлумачення
видів, форм та методів бюджетного контролю. Погоджує#
мося з думкою О.Ф. Андрійко, про те, що види контролю
можуть мати попередній, поточний і наступний характер, і
при цьому можуть розглядатися як види контролю та вис#
тупати стадіями під час здійснення загального й спеціаль#
ного контролю [20, с. 80]. Досить чітку та розмежовану кла#
сифікацію видів бюджетного контролю пропонують Хому#
тенко В.П. та Хомутенко А.В., розділивши види контролю
на групи за певною класифікаційною ознакою:

1. За часом проведення (попередній, поточний, на#
ступний).

2. За регламентом здійснення контрольних дій (обо#
в'язковий, ініціативний).

3. За суб'єктом контрольних дій (державний (пар#
ламентський і урядовий), муніципальний, недержавний
(незалежний аудиторський, внутрішній, суспільний)).

4. За об'єктом контрольних заходів (бюджетний,
податковий, кредитний, страховий і т.д.).

5. Залежно від взаємодії суб'єкта й об'єкта контро#
лю (внутрішній і зовнішній).

6. Залежно від характеру контрольного заходу
(плановий і позаплановий) [21].

На думку Стефанюка І.Б., під формою здійснення
контролю слід розуміти спосіб конкретного виражен#
ня й організації контрольної дії, спрямованої на вико#
нання функцій контролю, тобто техніку здійснення кон#
тролю та конфігурацію контрольного заходу [22].

Тобто формою контролю виступає зовнішній вираз
дій, які є суттю контролю. У філософському розумінні
змістом є сукупність тих елементів і процесів, які станов#
лять основу об'єктів і зумовлюють існування, розвиток і
зміну їх форм. Зазначена категорія форми виражає
внутрішній зв'язок і спосіб організації та взаємодії еле#
ментів і процесів явища як між собою, так і зовнішніми
умовами [23, с. 482]. Оскільки бюджетний контроль
здійснюється у правових формах, то правовою формою
бюджетного контролю є зовнішньо виражені та юридич#
но оформлені дії контролюючого суб'єкта, які проводять#
ся в межах його компетенції та мають певні правові на#
слідки. Кожен вид бюджетного контролю здійснюється у
властивих лише для нього формах [18]. До основних форм
бюджетного контролю належать інспектування (ревізії і
перевірки),бюджетна експертиза, аудит, моніторинг.

Для реалізації функцій бюджетного контролю ви#
користовуються специфічні методи, які є вираженням
засад загального підходу до об'єкта контролю. Загаль#
новідомо, що термін "метод" походить від грецького
слова "методас", що буквально означає шлях до чогось,
шлях до пізнання. Це певна сукупність або система
прийомів, засобів і операцій, за допомогою яких у мис#
ленні відтворюються явища, що вивчаються. Тобто ме#
тод — це знаряддя пізнання того кола явищ, що стано#
вить предмет науки [24]. В основі методів лежить су#
купність прийомів, що дають можливість комплексно
вивчити законність, достовірність, доцільність і еконо#
мічну ефективність бюджетних операцій та процесів.

Широку характеристику прийомів контролю як
складових його методу дає М. Білуха, поділяючи їх на
загальнонаукові і методичні прийоми [25, c. 64]. Загаль#
нонауковими прийомами визначаються аналіз і синтез,
індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагу#
вання і конкретизація, системний і функціонально#вар#
тісний аналіз. Методичні прийоми об'єднуються у гру#
пи: органолептичні, розрахунково#аналітичні, докумен#
тальні, узагальнення і реалізація результатів контролю.

ВИСНОВКИ
При ефективному здійсненні бюджетного контро#

лю держава реалізовує цілі фінансової політики, належ#
не виконання функцій держави, покращання фінансо#
во#економічних показників, зростання державних до#
ходів і ефективне їх використання. Характерна риса
бюджетного контролю — запобігання порушенням бюд#
жетної дисципліни, неефективному та нецільовому ви#
користанню бюджетних коштів. Таким чином, бюджет#
ний контроль є важливою складовою бюджетного ме#
неджменту, одним із найнеобхідніших атрибутів держа#
ви, найважливішою умовою належного функціонуван#
ня громадянського суспільства в цілому

Дієва система має забезпечувати надійне здійснен#
ня бюджетного контролю за такими напрямами: конт#
роль за повним та своєчасним надходженням до бюд#
жету грошових коштів , формування державних коштів,
їх справедливий та раціональний розподіл, скоордино#
вана діяльність органів державної влади з метою про#
ведення повного, своєчасного та ефективного бюджет#
ного контролю.
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