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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Сучасний розвиток економіки країни настійно вимагає активізації
інструментарію державного регулювання соціально-економічних процесів на
довгостроковий період. Зазначене обумовлює зростання ролі контрольних форм
його

реалізації.

До

того

ж

існуючі

суб'єкти

фінансового

контролю

представляють роз'єднані ланки, функціонують як конгломерат, багато в чому
контрольний

процес

недостатньо

орієнтований

на

результати

роботи

контрольованих об'єктів, слабо впроваджуються інноваційні форми і методи
контрольної діяльності. Має місце нечітке розмежування повноважень органів
фінансового контролю приводить до дублювання проведення контрольних
заходів.
У той же час, слід зазначити досить успішну трансформацію й адаптацію
економічних функцій до сучасних умов. Наприклад, поступово здійснюється
перехід від контролю адресності, доцільності та юридичної обґрунтованості
розподілу бюджетних коштів до контролю їх ефективного, результативного та
економічного використання.
Суттєвий позитивний вплив на розвиток фінансового контролю надає
найкраща

світова

практика

реалізації

аудиту

ефективності

вищими

контрольними органами, в тому числі методологічні розробки Міжнародної
організації вищих органів фінансового контролю, Європейської організації
вищих органів фінансового контролю, Азіатської організації вищих органів
фінансового контролю та ін.
Слід зазначити, що розвиток фінансового контролю має своєрідну
діалектику, залишаючись у сфері державного управління, він одночасно стає і
контролем громадським (табл. 1).

Таблиця 1
Проблеми становлення ефективної системи фінансового контролю
Проблеми
Визначення цілісного уявлення про
сутність
і
види
фінансових
порушень, ознаки різних видів
фінансових
порушень
та
відповідних санкціях

Оцінка стану та перспектив вирішення
Фінансові
порушення
потребують
систематизації,
уточнення
ознак,
визначенні адекватних заходів для їх
припинення. Повинен бути розроблений
комплекс методичних посібників в цій
сфері
Підготовка
відпрацьованих
і Відшкодування
повинно
бути
затвердженних в законодавчому невідворотним і реальним, відповідачі
порядку механізмів відшкодування персоніфіковані
коштів, у використанні яких
допущені фінансові порушення
Розробка
загальноприйнятих Необхідна розбка чітко регламентованої
положень,
які
регламентують схеми взаємодії, внесення доповнення в
взаємовідносини
органів правові документи, які регламентують
фінансового контролю та ін. діяльність окремих органів
державних
структур,
на
які,
відповідно до законодавства, поряд
з основними завданнями, покладені
окремі
функції
фінансового
контролю
Визначення чіткого розмежування Правоохоронні
органи
повинні
повноважень і основ взаємодії активніше брати участь у припиненні
органів фінансового контролю та фінансових порушень
правоохоронних
органів
щодо
попередження,
виявлення
та
припинення фінансових порушень
Розробка методології та стандартів У всіх фінансово-контрольних органах
проведення контрольних заходів повинні бути підготовлені рекомендації для всіх органів фінансового стандарти контролю. Особливе значення
контролю і єдиних критеріїв відводиться
оцінці
ефективності
узагальнення результатів їх робіт
використання коштів
Підготовка узгодженої нормативно- Відомчий контроль повинен бути
правової бази відомчого контролю, орієнтований на оцінку результативності
що
є
важливим
елементом та економічності використання коштів
фінансового контролю в цілому
Підвищення результативності та Забезпечити
підвищення
ефективності контрольної роботи
результативності перевірок.
Слід зазначити, що ефективна реалізація бюджетного процесу, вимагає
використання аудиту ефективності - методу фінансового контролю формування
і виконання бюджету. Це апріорі має на увазі, оптимальне планування,

фінансування і витрачання бюджетних коштів суворо у відповідності з
поставленими цілями і завданнями політики держави.
Елементами аудиту ефективності є: перевірка економності використання
об'єктом контролю, що витрачаються на досягнення поставлених цілей його
діяльності, бюджетних ресурсів; перевірка результативності застосування
об'єктом контролю фінансових і трудових ресурсів в процесі виробництва та
іншої діяльності; перевірку продуктивності діяльності об'єкта контролю при
виконанні поставлених завдань і досягненні фактичних результатів, при
порівнянні з плановими показниками, і з урахуванням обсягу виділених коштів.

