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Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 
Ó ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÊÐÀ¯ÍÀÕ

Стаття присвячена дослідженню фінан-
сового контролю, який здійснюється в зару-
біжних країнах для забезпечення державою 
можливості виконання покладених на неї 
функцій. Автором проаналізовано фінансовий 
контроль багатьох країн, серед яких Бельгія, 
Греція, Данія, Франція та інші. Автор дій-
шов висновку, що система фінансового контр-
олю формується під впливом великої кількос-
ті чинників, серед яких форма державного 
устрою, специфіка розподілу повноважень між 
виконавчою, законодавчою та судовою гілками 
влади, форма правління, економічна ситуація 
в країні, превалювання тих чи інших функцій 
держави тощо. 
Ключові слова: фінансовий контроль, орга-

ни фінансового контролю, фінансовий контр-
оль у зарубіжних країнах, методи фінансового 
контроль, аудит
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Стан наукового дослідження
Фрагментарно особливості організації 

фінансового контролю у зарубіжних кра-
їнах висвітлювались у роботах вітчизня-
них та зарубіжних дослідників, серед яких 
С. Бровченко, І.К. Дрозд, Л.В. Катроша, 
В.Г. Мельничук, В. Ф. Піхоцький, Т.О. По-
жар, І.Б. Стефанюк, Н.В. Шевченко та інші. 
Однак величезний обсяг матеріалів, що по-
требує вивчення до кінця не опрацьований, 
а тому є потреба у більш детальному вивчен-
ні законодавства зарубіжних країн.

Метою статті є дослідження особливос-
тей здійснення фінансового контролю через 
призму зарубіжного досвіду правового регу-
лювання цього виду діяльності.

Основна частина
Варто зазначити, що існують різнома-

нітні чинники впливу на формування орга-
нізаційної схеми фінансового контролю в 
окремій країні, серед яких виокремлюють 
такі: унормована форма державного устрою, 
особливості розподілу функціональних по-
вноважень між гілками влади, ступінь демо-
кратичного розвитку суспільства, історично 
прийнята в країні форма правління [1, С. 16 
– 23]. В більшості країн світу сформовані і 
розвиваються три незалежні одна від одної 
галузі фінансового контролю, що містять усі 
необхідні їм елементи, а саме:

– державна сфера, у якій функціонує сис-
тема державного фінансового контролю;

Актуальність
Організація фінансового контролю в сис-

темі управління має безліч дискусійних пи-
тань, що пов’язані із конкретизацією об’єктів, 
методів та інструментарію контролю в залеж-
ності від його цілей, напрямів і поставлених 
завдань; удосконаленням документального 
оформлення і аналітичних процедур контр-
олю, формуванням методів реалізації резуль-
татів фінансового контролю та розробкою 
конкретних методичних пропозицій щодо 
його вдосконалення. Задля забезпечення 
умов для його здійснення, варто враховувати 
міжнародний досвід організаційно техноло-
гічного процесу фінансового контролю. 
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– муніципальна сфера, де діє система фі-
нансового контролю місцевого самовряду-
вання;

– сфера громадянського суспільства з не-
залежною системою фінансового контролю.
Градація на ці сфери здійснюється в за-

лежності від статусу органів, що здійснюють 
фінансовий контроль та об’єкту здійснювано-
го контролю. В. Мельничук звертає увагу, що 
у країнах Євросоюзу існує чотири основних 
типи державних органів фінансового контр-
олю:

- аудиторські суди (Франція, Бельгія, 
Люксембург, Португалія, Іспанія, Італія) або 
судові органи, що є складовими судової сис-
теми країни (Греція, Португалія);

- колегіальні органи, що не мають судо-
вих функцій (Нідерланди, Німеччина);

- незалежні контрольні управління на 
чолі з Генеральним контролером (Велико-
британія, Ірландія, Данія);

- контрольні управління у структурі уряду 
(Швеція, Фінляндія) [2, С.36]. У Швеції, яка є 
парламентською монархією, головним відом-
ством у справах державного контролю та облі-
ку є Державне ревізійне управління (яке в де-
яких джерелах також називають Національ-
ним бюро аудиту). Його метою, як визначено 
урядом, є досягнення високоякісного управ-
ління фінансовою діяльністю. Діяльність 
Управління характеризується двома напря-
мами: проведенням щорічних ревізій фінан-
сово-господарської діяльності національних 
установ і підприємств та ревізій ефективності 
державних закупівель. На відміну від бага-
тьох інших європейських країн міністерства 
Швеції не наділені повноваженнями безпосе-
реднього управління урядовими відомствами. 
Тому Конституція Швеції дозволяє парламен-
ту та уряду мати власні структури контролю 
державного сектору. Так, контрольні функції 
парламенту виконують:

- постійний парламентський конститу-
ційний комітет, який вивчає роботу уряду в 
цілому;

- парламентський омбудсмен, завданням 
якого є забезпечення законності дій держав-
них органів;

- парламентські аудитори.
Центральним адміністративним органом 

Державного фінансового аудиту Швеції є На-

ціональне ревізійне управління (НРУ) – не-
залежний інститут, наділений спеціальними 
контрольними функціями. Головне завдан-
ня НРУ – пошук недоліків і «вузьких місць» 
в управлінні державними ресурсами шля-
хом дослідження (аудиту) адміністративних 
і фінансових операцій суб’єктів державного 
сектору. Узагальнена інформація про резуль-
тати аудиту та розроблені на його основі ре-
комендації передається парламенту, уряду 
та урядовим відомствам для розгляду і при-
йняття відповідних рішень. Роботу НРУ ор-
ганізовано у двох основних напрямах: фінан-
сового аудиту та аудиту адміністративної ді-
яльності. Аудит обов’язково виконує контр-
ольну функцію щодо дотримання фінансової 
дисципліни. Також робота НРУ націлена на 
результат, який може бути внеском у підви-
щення ефективності функціонування окре-
мих організацій та складних розгалужених 
систем. Незалежність аудиту полягає в тому, 
що НРУ самостійно обирає об’єкти і методи 
аудиту та без зовнішніх впливів оголошує 
свої висновки. При плануванні аудиту пріо-
ритет надається сферам, у яких спостеріга-
ється підвищений ризик низької продуктив-
ності та припущення матеріальних помилок. 
Важливою місією Департаменту аудиту адмі-
ністративної діяльності є пошук недоліків у 
системі управління державним сектором. Ау-
диту підлягають усі державні відомства та ор-
ганізації і фонди, які фінансуються та контр-
олюються урядом. Окружні та муніципальні 
органи управління не є підконтрольними 
об’єктами, однак в окремих випадках НРУ 
уповноважене одержувати від цих структур 
необхідну інформацію для проведення ауди-
ту виконання програм або реформ, запрова-
джених парламентом чи урядом [3, С. 256]. 
Аудит адміністративної діяльності впрова-
джений у Швеції в 1967 р. (у деяких країнах 
застосовується термін “аудит відповідності 
якості до витрачених коштів (value-for-money 
audit), в інших – “аудит результативності” 
(effectiveness audit), аудит “економічності” 
(effi ciency audit) і з того часу сфокусований на 
трьох загальних показниках, які найбільш 
повно характеризують стан управління дер-
жавними ресурсами, а саме:

• ефективність – дієвість, рівень досяг-
нення мети;
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• продуктивність – плодотворність, сту-
пінь корисності споживання ресурсів для 
створення продукту;

• ощадність – економія, ступінь мініміза-
ції видатків з огляду на якість продукту.
В українській науковій думці означилося 

кілька підходів до розуміння поняття аудиту 
адміністративної діяльності: як методу контр-
олю; форми контролю; самостійного виду 
контролю; перевірки. І. Стефанюк пропонує 
аудит адміністративної діяльності в Україні 
ідентифікувати як аудит ефективності й дає 
йому таке визначення: “це форма контролю, 
яка являє собою сукупність статистичних, ре-
візійних і аналітичних дій, спрямованих на 
визначення рівня ефективності державних 
вкладень у процесі реалізації запланованих 
цілей, встановлення факторів, перешкоджа-
ючих досягненню максимального результату 
в процесі використання певного обсягу: тру-
дових, матеріальних і фінансових ресурсів, і 
обґрунтування пропозицій щодо підвищен-
ня ефективності використання державних 
ресурсів” [4, С. 11]. 
У свою чергу, С. Левицька зазначає, що 

європейська практика вживає слово «аудит» 
як синонім контролю. Аудит адміністратив-
ної діяльності Левицька ототожнює з ауди-
том ефективності, який вивчає ефективність 
використання трудових і матеріальних ре-
сурсів для надання замовникові рекоменда-
цій щодо досягнення кращих результатів. 
Водночас вона показує відмінності між ними. 
Відмітною рисою аудиту ефективності є біль-
ший перелік суб’єктів та напрямків проведен-
ня аудиту і, відповідно, більш альтернативна 
концептуальна основа, порівняно з аудитом 
адміністративної діяльності. Насамперед, 
аудит ефективності досліджує результатив-
ність використання бюджетних ресурсів роз-
порядниками бюджетних коштів (бюджет-
ними установами в особі їхніх керівників, 
уповноважених на отримання бюджетних 
асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань 
і здійснення видатків із бюджету) і одержу-
вачами бюджетних коштів (підприємствами, 
громадськими та іншими організаціями, які 
отримують кошти з бюджету як фінансову 
підтримку або уповноважені органами дер-
жавної влади на виконання загальнодержав-
них програм, надання послуг безпосередньо 

через розпорядників) [5, С.82]. Незалежний 
аудит на сьогодні застосовується в усіх без 
винятку зарубіжних країнах, але в кожній з 
них має певні особливості.
У Бельгії для будь-якої організації, чи-

сельність працівників якої перевищує 100 
осіб, аудиторський звіт повинен подаватись 
не лише власникам, а й у робочий комітет 
цієї організації, члени якої мають право вето 
на призначення аудитора. Якщо стосовно 
такого фахівця не буде досягнуто угоди, то 
останнє слово залишається за торговим су-
дом.
У Греції проведення аудиторської пере-

вірки необхідне, якщо показники переви-
щують два з трьох встановлених обмежень: 
сума активів балансу, обсяг продажу, середня 
кількість працівників (50 осіб).
В Ірландії аудиторський звіт повинен міс-

тити чіткий висновок також а таких питань: 
чи отримав аудитор усі відомості та пояснен-
ня, необхідні для здійснення перевірки, чи 
ведуться в компанії необхідні бухгалтерські 
документи, чи були отримані необхідні дані 
від підрозділів, які аудитор не відвідав осо-
бисто, чи відповідають баланс та звіт про 
прибутки/збитки обліковим даним [6, С. 
216]. Спеціалістів із аудиту в різних країнах 
називають по-різному: у США – громадськи-
ми бухгалтерами; в Англії і англосаксонських 
країнах – ревізорами або присяжними бух-
галтерами; ФРН – контролерами господар-
ства, контролерами книг; в країнах СНД 
– аудиторами (далі задля уникнення плута-
нини по відношенню до всіх країн будемо 
застосовувати поняття «аудитор») [7, С. 121].
В Німеччині діяльність аудиторів чітко 

регламентується та контролюється. Органом 
контролю там виступає Інститут аудиторів, 
що має спеціалізовані комітети для врегулю-
вання проблем, що виникають у сфері ауди-
ту. При Аудиторській палаті Німеччини ство-
рюються аудиторські суди, до компетенції 
яких входить накладання штрафів та інших 
адміністративних покарань за неякісне про-
ведення перевірки, в разі необхідності такі 
суди можуть позбавити аудитора права здій-
снювати аудиторську діяльність.
У Данії аудиторів призначають акціоне-

ри на щорічних загальних зборах. Аудитори 
мають право надавати професійні послуги 



206Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

певній організації до наступних зборів. Об-
межень на кількість призначень аудитор-
ської фірми для проведення однієї організа-
ції не має.
У Франції питання бухгалтерського об-

ліку та звітності перебувають у віданні Мі-
ністерства фінансів, а аудиту – Міністерства 
юстиції. Аудит проводять бухгалтерські ко-
місари, яких обирають на зборах акціонерів 
строком на 6 років. Після цього строк повно-
важень комісарів може бути продовжений, 
при чому кількість пролонгацій не обмеже-
на. Після призначення аудиторів їх не мож-
на замінити, крім випадків, коли виноситься 
спеціальна юридична постанова про непро-
фесійну поведінку таких осіб [8]. Незважаю-
чи на те, що законослухняність у США під-
несена до рівня культу, крім казначейства, 
державний контроль у галузі фінансів тут 
здійснюють також Головне контрольно-фі-
нансове управління (ГКФУ) Конгресу, Адмі-
ністративне бюджетне управління (АБУ) при 
Президентові США, Управління з добору і 
розстановки кадрів, Президентська рада у 
справах боротьби з фінансовими зловживан-
нями в державних установах («Рада честі та 
ефективності»), інспектори Федеральної ре-
зервної системи, служба внутрішніх доходів 
(податкова служба) та ін. До функцій ГКФУ, 
зокрема, входить проведення перевірок до-
тримання процедури укладання і виконання 
державних контрактів, встановлення оцінки 
і складання оглядів про виконання феде-
ральних програм, проведення спеціальних 
обстежень та перевірок обґрунтованості цін 
на продукцію тощо [9, С.20]. 
У Франції державний фінансовий контр-

оль поділяється на внутрішній і зовнішній. 
Зовнішній контроль здійснює Рахункова па-
лата та її регіональні підрозділи. Рахункова 
палата Франції здійснює судовий нагляд за 
індивідуальними рахунками управління го-
ловних державних бухгалтерів і контроль 
адміністративного характеру за комплексом 
операцій державного обліку, а саме: переві-
ряє та оцінює всі державні рахунки; видає 
постанови, в яких зазначаються не тільки 
недоліки державних об’єктів, а й рішення 
щодо відшкодування втрат, заподіяних дер-
жаві [10, С.345]. Особливу роль в комплексі 
бюджетного контролю Франції відіграє по-

датковий контроль, оскільки податки і збори 
є основним джерелом доходів державного 
та місцевих бюджетів. Першим найважливі-
шим принципом податкового контролю в цій 
країні є дотримання критерію економічної 
доцільності, відповідність цілей контролю та 
витрачених коштів. Іншим найважливішим 
принципом є дотримання гарантій і прав 
платника податків. Діє презумпція «добро-
чесності» платника податків. Якщо платник 
податку задекларував свої доходи, в термін 
сплатив податки, то він користується усіма 
гарантіями і правами. При судових розгля-
дах в першу чергу перевіряється, чи не були 
порушені права платника податків. До осіб, 
які ухиляються від оподаткування, не бу-
дуть застосовуватися гарантії, тому що вони 
порушили принцип обов’язковості сплати 
податків. У ряді випадків податкові орга-
ни зобов’язані давати письмові роз’яснення 
нормативних актів у формі інструкцій і цир-
кулярів. Крім того, податкова адміністрація 
зобов’язана в письмовій формі відповідати на 
питання платника податків (податкова кон-
сультація в Україні). Ці відповіді в разі необ-
хідності платник податків може використо-
вувати для свого захисту в суді. Податковий 
контроль приймає дві основні форми: доку-
ментальний контроль на місцях і зовнішній 
контроль. Показниками ефективності подат-
кового контролю є кількість перевірок, які 
проводить один перевіряючий в рік.
Для Греції є характерним використання 

системи фіскальних органів, до яких нале-
жить Державна економічна служба та Служ-
ба боротьби з економічними злочинами. 
Основними завданнями Державної еконо-
мічної служби є нарахування, стягнення по-
датків та інших обов’язкових платежів, про-
ведення контролю за веденням документації 
платників. Тоді як, Служба боротьби з еко-
номічними злочинами вирішує ряд завдань 
пов’язаних із здійсненням перевірок щодо 
дотримання платниками норм податкового 
законодавства [11, С. 156]. 
Є.В.Мних у свою чергу, визначає, що фі-

нансовий контроль реалізується різноманіт-
ними органами через такі форми його здій-
снення:

- Комітет державного контролю Республі-
ки Білорусь проводить перевірки (ревізії);



207

ßðìàê³ Õ.Ï., Äîöåíêî Î.Ñ. - Ô³íàíñîâèé êîíòðîëü ó çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ

- Державне контрольно-ревізійне управ-
ління Угорської Республіки здійснює фінан-
сові перевірки, аудит ефективності та су-
цільні перевірки, які поєднують два перших 
види перевірок;

- Офіс Генерального аудитора Канади ре-
алізує свої повноваження шляхом проведен-
ня аудиту правильності і повноти фінансових 
документів, аудиту відповідності доходів та 
витрат затвердженим Парламентом цілям і 
сумам та аудит ефективності та економності 
витрат;

- Державне контрольно-ревізійне управ-
ління Фінляндської Республіки здійснює ау-
дит ефективності та фінансові перевірки;

- Національне аудиторське управління 
Монголії фінансовий контроль проводить у 
формі аудиторських перевірок;

- Державне контрольно-ревізійне управ-
ління Естонської Республіки уособлює свої 
діяльність у формі оцінки операційних ризи-
ків, аудиту ефективності та фінансових пере-
вірок [80].
С. Бровченко, аналізуючи португальську 

систему внутрішнього контролю виокрем-
лює такі види фінансового контролю:

- Аудит (дослідження діяльності об’єкта 
щодо правильності операцій, їх відповіднос-
ті цілям, бюджету, правилам і стандартам). 
Його видами є: фінансовий аудит (перевірка 
рахунків, фінансового стану, законності та 
правильності операцій); аудит систем (ви-
вчення системи контролю об’єкта, виявлен-
ня його сильних та слабких сторін); аудит 
державних проектів та програм; аудит вико-
нання (дослідження ефективності та резуль-
тативності). Аудитори повинні бути зареє-
стровані в Міністерстві юстиції та вважатися 
членами Об’єднання професійних аудито-
рів, визнаного державою (щоб стати членом 
об’єднання треба мати вищу освіту з економі-
ки чи юриспруденції, трирічний стаж роботи 
та скласти спеціальні іспити). Слід зазначити, 
що, крім законодавчої та нормативної бази, 
обов’язковим для використання аудиторами 
є затверджений державою глосарій фінансо-
вих та економічних термінів, складений від-
повідно до міжнародних стандартів. Для за-
безпечення системного підходу контрольну 
діяльність структуровано у вигляді проектів, 
які формуються під час планування аудиту 

та є аналогом робочого плану проведення 
контрольного заходу, у якому завдання, по-
ставлене перед аудиторами, розбивається на 
підцілі (конкретні завдання). 

- Інспектування (проводиться для запобі-
гання та виправлення помилок, розслідуван-
ня порушень, спрямоване на гарантування 
ефективності державних видатків, безпеки 
активів, дотримання норм обліку). Відмін-
ність цих заходів полягає в тому, що аудит 
обстежує процес загалом щодо дотримання 
процедур і повноти виконання задач. Нато-
мість інспектування досліджує лише звітні 
(статистичні) дані.

- Інформаційні процедури (запити інфор-
мації, перехресні звірки) [12, С.55 - 56].

Висновки
Матеріали здійсненого дослідження до-

зволяють узагальнити існуючі точки зору та 
зазначити, що в зарубіжних країнах сфор-
мувалися досить різні підходи до побудови 
системи здійснення фінансового контролю. 
Адже вона формується під впливом великої 
кількості чинників, серед яких форма дер-
жавного устрою, специфіка розподілу повно-
важень між виконавчою, законодавчою та 
судовою гілками влади, форма правління, 
економічна ситуація в країні, превалювання 
тих чи інших функцій держави тощо. До за-
позичення міжнародного досвіду слід стави-
тися помірковано, адже специфіка мовного 
перекладу не дозволяє стовідсотково віднай-
ти відповідники в українському законодав-
стві тих чи інших способів контролю (аудиту, 
перевірки тощо).
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SUMMARY 
The organization of fi nancial control in the 

management system has many controversial issues 
related to the specifi cation of objects, methods and 
tools of control depending on its goals, directions 
and objectives; improvement of documentation 
and analytical control procedures, formation of 
methods for implementing the results of fi nancial 
control and development of specifi c methodological 
proposals for its improvement. In order to provide 
conditions for its implementation, it is necessary 
to take into account the international experience 
of organizational and technological process of 
fi nancial control. The article is devoted to the study 
of fi nancial control carried out in foreign countries 
to ensure the state’s ability to perform its functions. 
The authors analyzed the fi nancial control of many 
countries, including Belgium, Greece, Denmark, 
France and others. The materials of the study 
allowed the authors to conclude that in foreign 
countries have developed quite different approaches 
to building a system of fi nancial control. After all, 
it is formed under the infl uence of many factors, 
including the form of government, the specifi cs of 
the distribution of powers between the executive, 
legislative and judicial branches of government, 
the form of government, the economic situation 
in the country, the prevalence of certain functions 
and more. Borrowing international experience 
should be treated moderately, because the specifi cs 
of language translation does not allow to fi nd 
one hundred percent equivalent in the Ukrainian 
legislation of certain methods of control (audit, 
verifi cation, etc.).

Key words: fi nancial control, methods of 
fi nancial control, methods of fi nancial control, 
forms of fi nancial control, fi nancial audit, 
fi nancial control of European countries.
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