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Стаття присвячена дослідженню поняття та особливостей бюджетного контролю в Україні. 
На  підставі аналізу суттєвих ознак бюджетного контролю автором надається визначення даного 
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Постановка проблеми. Фінансовий 
складник діяльності держави завжди має 
ключове значення в правових та економічних 
процесах будь-якої країни, і наша держава 
також не є винятком. Важливим елементом 
фінансової системи держави є Державний 
та місцеві бюджети, у зв’язку з чим усім 
питанням, пов’язаним із їх розробленням, 
прийняттям, затвердженням, виконанням, 
приділяється значна увага з боку органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, 
громадськості, а також суб’єктів, уповнова-
жених проводити контроль за бюджетним 
процесом. Слід зазначити, що бюджетний 
контроль є важливою складовою частиною 
управлінської функції держави, яка забез-
печує фінансову дисципліну, своєчасне та 
повне наповнення державних фондів, місце-
вих бюджетів тощо. У зв’язку із цим вагоме 
значення має належне теоретичне підґрунтя 
питань бюджетного контролю, розроблення 
та аналіз ключових правових категорій, що 
використовуються у регулюванні відносин 
бюджетного контролю. Й основне місце в 
понятійному апараті, що використовується 
для регулювання даної групи правовідносин, 
посідає саме поняття бюджетного контрою, 
визначення якого може бути сформульовано 
через аналіз його особливостей. При цьому, 
хоча окремі аспекти даного питання теорією 
права вивчалися, поняття та особливості бю-
джетного контролю потребують додаткового 
комплексного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У теорії права проблематика бюджетного 
контролю розглядалась у роботах О. П. Гет-
манець, О. А. Кузьменко, П. П. Латковського, 
особливості діяльності Рахункової палати 
України досліджувалися в роботі О. С. Кой-
чевої. Окремі аспекти бюджетного контролю 
як різновиду державного фінансового конт- 

ролю, вивчали, зокрема, Д. Л. Зима, Л. А. Сав-
ченко, М. В. Сірош, І. М. Ярмак та інші.

При цьому, незважаючи на наявні дослі-
дження у даній сфері, слід відзначити, що 
кількість робіт, присвячених комплексному 
дослідженню поняття та особливостей бю-
джетного контролю в Україні, є незначною. 
Цей факт зумовлює необхідність подальшого 
вивчення поняття та особливостей бюджет-
ного контролю й написання даної статті.

Метою написання даної статті є розробка 
визначення поняття бюджетного контр-
олю за допомогою встановлення ключо-
вих особливостей цього правового явища. 
Завданням дослідження є аналіз чинних 
нормативно-правових актів, вивчення ро-
біт у сфері бюджетного контролю як різно-
виду фінансового контролю з метою визна-
чення особливостей бюджетного контролю 
та формулювання визначення даного по-
няття.

Виклад основного матеріалу. Чинне 
законодавство України не надає визначен-
ня поняття «бюджетний контроль». У ст. 26 
Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) 
використовується термін «контроль за дотри-
манням бюджетного законодавства», який 
спрямований на забезпечення ефективного 
і результативного управління бюджетни-
ми коштами та здійснюється на всіх стадіях 
бюджетного процесу його учасниками від-
повідно до БКУ та іншого законодавства [1]. 
У вказаному визначенні контролю за дотри-
манням бюджетного законодавства можна 
простежити його такі ознаки (особливості): 
1) здійснюється спеціальними суб’єктами – 
учасниками бюджетного процесу; 2) реалізу-
ється в рамках правовідносин, що виникають 
на всіх стадіях бюджетного процесу; 3) здій-
снюється з метою забезпечення ефективного 
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і результативного управління бюджетними 
коштами; 4) регламентований нормами БКУ 
та іншого законодавства.

Однак, чи повною мірою вказане визна-
чення відображає сутність бюджетного 
контролю та чи є сумірним із поняттям «бю-
джетний контроль» за обсягом, наскільки 
дане визначення є повним та таким, що охо-
плює всі суттєві ознаки бюджетного контр-
олю як явища правової дійсності, можна 
встановити лише після дослідження особли-
востей саме поняття «бюджетний контроль», 
яке широко використовується теорією права.

Бюджетний контроль походить від по-
няття «контроль», яке розглядається спе-
ціалістами у сфері права в контексті різних 
суспільних відносин.

С. А. Косінов, узагальнюючи запропонова-
ні в юридичній науці та інших науках кон-
цепції контрольної діяльності, виокремлює 
такі підходи до розкриття природи контр-
олю: контроль як органічна функція управ-
ління; контроль як набір засобів регулюван-
ня поведінки окремої особи або організації  
в цілому; контроль як обмежувальна функція 
системи, що виконує завдання зворотного 
зв’язку, забезпечує нагляд за станом системи 
в цілому [2, с. 289].

У більшості робіт представників теорії 
права із деякими відмінностями у визна-
ченнях під контролем розуміють перевірку 
певних об’єктів, а також спостереження за 
ними з метою перевірки для протидії чомусь 
небажаному, для виявлення, попередження 
та припинення протиправної поведінки (на-
приклад, роботи О. Ф. Андрійко [3, с. 11], 
Д. В. Лученка [4, с. 7]). З погляду В. М. Га-
ращука, контроль є перевіркою дотриман-
ня і виконання нормативно встановлених 
завдань, планів і рішень, тобто початок ци-
клу, що присвячений оцінці процесу, який 
здійснюється [5, с. 270]. В. П. Бєляєв вважає, 
що сутність контролю полягає у перевірці 
відповідності результатів заданим параме-
трам, його цілям, а зміст контролю – у тому, 
що уповноважені органи й особи, викорис-
товуючи організаційно-правові способи і 
засоби, у рамках компетенції встановлюють, 
чи відповідає діяльність підконтрольних 
об’єктів нормативним приписам і норма-
тивно-правовим актам, задачам, що перед 
ними ставляться; аналізуються результати 
впливу суб’єктів управління на керовані 
об’єкти, ступінь відхилень від поставлених 
цілей, запланованих способів і результатів та 
безпосередньо уживаються заход з їх усунен-
ня і притягнення до відповідальності винних. 
Отже, контроль – це форма юридичної ді-
яльності, за якої уповноважені органи й осо-
би в рамках контрольного провадження для 

отримання юридично значимих результатів 
та здійснення (забезпечення) регулятивно-
го впливу здійснюють на підконтрольних 
об’єктах збір та перевірку інформації про 
фактичне виконання нормативних припи-
сів, дотримання вимог нормативних і право-
вих актів та безпосередньо уживають заходи 
з попередження та припинення допущених 
порушень (відхилень) з метою забезпечення 
охорони інтересів суспільства і держави, за-
хисту прав і свобод громадян [6, с. 9].

На думку Ю. В. Мех, контроль слід роз-
глядати як триєдиний складник, що має 
розглядатися як «управління», «соціальне 
управління» й «державне управління». Уза-
гальнюючим поняттям контролю є контр-
оль соціальний. Контроль у державному 
управлінні є особливою функцією органів 
державної влади й органів місцевого само-
врядування; це водночас і спосіб забезпечен-
ня законності й дисципліни в державному 
управлінні [7, с. 13]. Таким чином, у контек-
сті державного управління йдеться саме про 
державний контроль. 

Отже, контроль являє собою: 1) функцію 
управління; 2) діяльність певних осіб; 3) пев-
ний процес, процедуру. При цьому вказані 
«прояви» контролю мають місце одночасно.

Враховуючи це твердження, а також ви-
щевказані визначення поняття «контроль», 
можна зробити висновок, що контроль ха-
рактеризується такими ознаками: 1) реалі-
зується спеціально визначеними, уповнова-
женими особами; 2) здійснюється в рамках 
відносин підпорядкування; 3) являє собою 
визначену у встановлений спосіб процедуру, 
сукупність послідовних, регламентованих 
дій; 4) спрямований на встановлення ступе-
ня дотримання підконтрольним суб’єктом 
встановлених правил поведінки щодо об’єкта 
контролю; 5) може мати своїм результатом 
ініціювання питання про притягнення ви-
нних осіб до відповідальності.

Таким чином, під контролем необхід-
но розуміти регламентовану діяльність 
уповноважених осіб, що являє собою визна-
чену послідовність дій із встановлення сту-
пеня дотримання підконтрольним суб’єктом 
правил поведінки щодо об’єкта контролю, що 
може мати своїм наслідком у разі виявлення 
порушень притягнення винних осіб до відпо-
відальності.

Набуваючи додаткових ознак, той чи ін-
ший вид контролю поширює свою дію на 
менш широке коло відносин. Одним із ви-
дів контролю, як зауважувалось раніше, є 
державний контроль. Вищевказані ознаки 
контролю в контексті державного контр-
олю набувають спеціальних характеристик: 
1) реалізується уповноваженими органами 
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державної влади; 2) здійснюється в рамках 
відносин підпорядкування; 3) являє собою 
визначену у встановлений спосіб процеду-
ру, сукупність послідовних, дій, регламен-
тованих нормами права; 4) спрямований на 
встановлення ступеня дотримання підконтр-
ольним суб’єктом приписів нормативно-пра-
вових актів та реалізації актів індивідуальної 
дії щодо підконтрольного об’єкта; 5) може 
мати своїм результатом ініціювання питання 
про притягнення винних осіб до відповідаль-
ності відповідно до приписів нормативно-
правових актів.

Отже, державний контроль як різновид 
контролю являє собою діяльність уповнова-
жених органів державної влади та місцево-
го самоврядування, врегульовану нормами 
права, яка являє собою закріплену на норма-
тивно-правовому рівні процедуру перевірки 
певних суб’єктів контролю щодо дотримання 
нормативно-правових актів та виконання 
актів індивідуальної дії щодо визначено-
го об’єкта контролю, що може мати своїм 
наслідком у разі виявлення порушень при-
тягнення винних осіб до відповідальності.

В. М. Гаращук абсолютно слушно заува-
жує, що у державному управлінні контроль 
поширюється на всі сфери: господарську, 
соціально-культурну, адміністративно-по-
літичну діяльність та міжгалузеве державне 
управління [5, с. 271]. Певна сфера суспіль-
ного життя являє собою сукупність відпо-
відних правовідносин, урегульованих спе-
ціальними нормами права. Державний же 
контроль у кожній сфері правовідносин має 
свої особливості, які зумовлені специфікою 
об’єкта правового впливу.

Державний контроль у сфері фінансів 
називається державним фінансовим контр-
олем. С. Є. Федоров, узагальнюючи позиції 
спеціалістів у сфері економіки та права різ-
них історичних періодів, доходить висновку, 
що фінанси, по суті, є міжгалузевою катего-
рією, що означає відносини із використання 
та перерозподілу фондів грошових коштів 
різного походження з точки зору права влас-
ності на них з метою задоволення певних ін-
тересів власників таких грошових коштів або 
інших осіб. Публічні фінанси досліджуються 
в рамках науки фінансового права і є пред-
метом правового регулювання нормативно-
правових актів у відповідній сфері [8, c. 209].

Кошти, що перерозподіляються через 
державний та місцеві бюджети, також є 
державними фінансами. Так, С. Ю. Вітте 
називав бюджетом складений фінансовим 
управлінням на певний період часу розпис 
(кошторис) очікуваних доходів та майбут-
ніх витрат, що розглянутий законодавчим 
органом та затверджений верховною владою  

[9, с. 436]. Е. М. Берендтс, цитуючи Г. Єллі-
нека, зауважував, що бюджет розглядаєть-
ся сам по собі як кошторис доходів і витрат 
держави протягом майбутнього періоду 
управління, не містить у собі правових норм, 
а тільки цифри. Його призначення полягає 
не в розмежуванні прав і обов’язків, а в ре-
гулюванні господарської діяльності держави. 
Це не що інше, ніж розрахунок майбутніх ви-
трат та доходів, що є базисом подальших дій 
управління і, у свою чергу, є приводом для 
видання правових норм [10, с. 63].

У ст. 2 БКУ надається визначення бю-
джету як плану формування та викорис-
тання ресурсів для забезпечення завдань і 
функцій, які здійснюються відповідно орга-
нами державної влади, органами влади Ав-
тономної Республіки Крим, органами місце-
вого самоврядування протягом бюджетного 
періоду [1].

Таким чином, бюджетні кошти є пу-
блічними фінансами, перерозподіл яких 
регулюється спеціальним бюджетним 
законодавством та здійснюється в рамках 
бюджетних правовідносин.

У межах бюджетних правовідносин реа-
лізується бюджетний контроль як різновид 
державного фінансового контролю, який має 
свої особливості (спеціальні ознаки).

Отже, що слід розуміти під бюджетним 
контролем. Формулювання поняття «бю-
джетний контроль» як форми мислення, 
яка відображає суттєві властивості об’єктів 
і відношення між ними [11, с. 225], можливе 
в контексті дослідження особливостей даної 
сфери правовідносин.

У правовій теорії пропонуються різні 
визначення бюджетного контролю. Напри-
клад, О. П. Гетманець розуміє під бюджет-
ним контролем комплексну та цілеспрямо-
вану систему економіко-правових заходів 
уповноважених контролюючих суб’єктів, 
спрямовану на забезпечення законності та 
ефективності дій учасників бюджетного 
процесу під час укладання, розгляду, затвер-
дження бюджетів, виконання та внесення 
змін, звітування про виконання бюджетів, 
що становлять бюджетну систему України 
[12, с. 39]. П. П. Латковський називає бю-
джетним контролем врегульовану нормами 
бюджетного права контрольну діяльність 
уповноважених (контролюючих) осіб щодо 
здійснення операцій порівняння (зістав-
лення) показників бюджетної діяльності 
зобов’язаних (підконтрольних) суб’єктів 
(бюджетно-правової реальності) із встанов-
леними нормами бюджетного права (мо-
дель бюджетної діяльності), тобто пізнання 
бюджетної діяльності, а також виявлення 
та усунення відхилень реальних показників 
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діяльності від встановлених нормами бю-
джетного права з метою встановлення від-
повідності бюджетної діяльності її правовій 
моделі для досягнення певного результату 
[13, с. 6].

Ю. В. Мех надає визначення понят-
тя «контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства», під яким розуміє діяльність 
уповноважених на те державних органів та 
органів місцевого самоврядування, яка ре-
гламентована нормами права і спрямована 
на забезпечення законності й дисциплі-
ни всіма учасниками бюджетного процесу 
під час складання, розгляду, затверджен-
ня й виконання Державного й місцевих 
бюджетів, на контроль за їх виконанням і 
звітування про це [7, с. 14]. О. В. Макух не 
виділяє поняття бюджетного контролю, а ви-
користовує термін «фінансовий контроль 
в бюджетному процесі», який визначає як 
урегульовану нормами фінансового права 
діяльність уповноважених державних орга-
нів, спрямовану на забезпечення дотриман-
ня учасниками бюджетного процесу на всіх 
його стадіях вимог чинного законодавства 
з  метою практичної реалізації принципів бю-
джетної системи, попередження нецільового 
та неефективного використання бюджетних 
коштів, викриття бюджетних правопору-
шень та притягнення до відповідальності 
осіб, винних у їх вчиненні [14, с. 4].

Таким чином, у теорії бюджетного пра-
ва існують дещо різні визначення поняття 
«бюджетний контроль», що можна пояснити 
складністю даного поняття та неоднозначніс-
тю його розуміння.

У теорії права наявна точка зору про не-
можливість надання однозначного визначен-
ня певним правовим явищам через їх склад-
ність, а також через суб’єктивне ставлення до 
такого явища кожного дослідника, оскільки 
визначення поняття є результатом людсько-
го мислення. Так, Георг Єллінек зауважував, 
що ті галузі знань, які в будь-якій формі ма-
ють своїм змістом чи в якості передумови 
психічне життя людини, не в змозі дійти до 
загальнообов’язкових, незаперечних істин 
[15, с. 1]. У цьому контексті слушно навес-
ти точку зору С. Є. Федорова, який заува-
жує, що формулювання визначень понять 
має місце в людській свідомості, а значить є 
суб’єктивним. Суттєвість тих чи інших ознак 
поняття встановлюється в результаті розу-
мової діяльності окремої людини, у зв’язку 
з чим може бути підтримане чи спростоване 
іншими. Даний фактор зумовлює розвиток 
наукової думки, який здебільшого полягає 
в аналізі проведених раніше досліджень, 
їх критиці та внесенні певних пропозицій з їх 
удосконалення [8, с. 208].

Слід відзначити, що ця точка зору не по-
збавлена логіки та заслуговує на увагу. Од-
нак у контексті цього постає питання: яким 
чином проводити дослідження явищ у таких 
галузях знань, як правознавство, якщо стави-
тись до визначень понять як до суб’єктивних 
абстракцій, які не є абсолютними, а отже, 
формулювання їх визначень не має жодного 
практичного сенсу.

З цього приводу слід зауважити таке. 
Визначенням є логічна операція, за допо-
могою якої розкривається зміст поняття 
або вводиться новий термін [16, с. 66]. Про-
цес надання визначення поняття хоча й 
пов’язаний із людським мисленням, спря-
мований на дослідження явищ об’єктивної 
дійсності, які існують незалежно від люд-
ської свідомості. При цьому правові яви-
ща, які становлять обсяг правових понять, 
є специфічними в контексті особливостей 
надання їм визначень. Так, правові явища 
неможливо фізично «відчувати», ці явища 
не характеризуються кольором, розміром, 
формою, вагою. Вони виникають та існують 
у рамках правовідносин під час реалізації 
учасниками таких відносин своїх прав та 
інтересів, виконання обов’язків. Урегулю-
вання правовідносин нормами права зумов-
лює необхідність правового закріплення 
визначень понять правової дійсності, на що 
й має бути спрямована діяльність суб’єктів 
нормотворення, а розроблення та теоретич-
не обґрунтування визначень понять покла-
дається на представників правової науки. 
У такому разі відбувається уніфікація та 
впорядкування правовідносин, що спрямо-
вано за захист прав і свобод людини.

У зв’язку з вищевикладеним «самоусу-
нення» теорії права від надання визначень 
правових понять не є можливим. І незважа-
ючи на складність процесу формулювання 
визначень правових понять, неоднозначний 
та відносний характер таких визначень, що 
зумовлено суб’єктивним ставленням автора 
кожного варіанту визначення того чи іншо-
го поняття, відмовлятися від цього процесу 
теорія права не повинна. Інакше розши-
риться коло можливостей для застосування 
подвійних стандартів та зловживань з боку 
суб’єктів правореалізації.

Враховуючи вищевикладене, на підставі 
визначень понять контролю та державного 
контролю, наданих вище, з метою проведен-
ня подальшого наукового дослідження необ-
хідно надати визначення поняття «бюджет-
ний контроль».

З цього приводу спершу зауважимо, що 
в контексті бюджетного права під бюдже-
том розуміється затверджений у встанов-
леному законом порядку кошторис доходів 
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та витрат держави, а також територіальних 
громад на певний період. У зв’язку з цим 
бюджетними правовідносинами є врегульо-
вані нормами права суспільні відносини, які 
виникають, змінюються та припиняються 
в процесі розроблення, прийняття (затвер-
дження), виконання бюджету уповноваже-
ними органами державної влади та місцевого 
самоврядування. Бюджетні правовідносин 
складаються у тому числі й із контрольних 
правовідносин, у рамках яких здійснюється 
бюджетний контроль.

З урахуванням вищевикладеного бю-
джетний контроль – це різновид державного 
фінансового контролю, який являє собою ді-
яльність уповноважених органів державної 
влади та місцевого самоврядування, врегу-
льовану нормами права, що є закріпленою 
на нормативно-правовому рівні процеду-
рою перевірки дотримання суб’єктами бю-
джетних правовідносин вимог бюджетного 
законодавства під час розроблення, затвер-
дження і виконання відповідних бюджетів, 
а також прийнятих на їх виконання актів ін-
дивідуальної дії, яка може мати своїм наслід-
ком у разі виявлення порушень притягнення 
винних осіб до відповідальності.

Із вказаного визначення бюджетного 
контролю можна виділити такі особливості 
даного виду державного фінансового конт- 
ролю.

По-перше, бюджетний контроль здій-
снюється щодо коштів Державного бюджету 
України, а також місцевих бюджетів, прийня-
тих у встановленому чинним законодавством 
України порядку.

По-друге, бюджетний контроль реалізу-
ється учасниками бюджетного процесу.

По-третє, бюджетний контроль здій-
снюється відповідно до бюджетного 
законодавства України.

По-четверте, бюджетний контроль реалі-
зується на всіх стадіях бюджетного процесу.

Однак перелічені ознаки не вичерпують 
усі наявні особливості бюджетного контр-
олю. У цьому контексті слушною є позиція 
Л. М. Самойлової, яка зауважує, що специ-
фіка бюджетного контролю над виконанням 
бюджету проявляється через об’єкти, цілі, 
задачі, склад контролюючих органів, форми 
і методи контролю [17, с. 8].

Щодо цілей бюджетного контролю необ-
хідно зазначити таке. Відповідно до загаль-
ноприйнятого розуміння ціллю в прямому 
значенні є предмет, істота або місце, куди 
спрямовується постріл, кидок, удар і т. ін.; 
у переносному значенні ціль – це те, до чого 
прагнуть, чого намагаються досягти, мета 
[18, с. 235]. Отже, ціллю (метою) бюджетного 
контролю можна вважати певний кінцевий 

результат, на якому сконцентровано діяль-
ність суб’єктів бюджетного контролю, заради 
чого такий контроль проводиться.

У ст. 26 БКУ зазначається, що контроль 
за дотриманням бюджетного законодавства 
забезпечує: 1) оцінку управління бюджет-
ними коштами (включаючи проведення 
державного фінансового аудиту); 2) пра-
вильність ведення бухгалтерського обліку 
та достовірність фінансової і бюджетної 
звітності; 3) досягнення економії бюджетних 
коштів, їх цільового використання, ефек-
тивності і результативності в діяльності 
розпорядників бюджетних коштів шляхом 
прийняття обґрунтованих управлінських рі-
шень; 4) проведення аналізу та оцінки стану 
фінансової і господарської діяльності розпо-
рядників бюджетних коштів; 5) запобігання 
порушенням бюджетного законодавства та 
забезпечення інтересів держави у процесі 
управління об'єктами державної власності; 
6) обґрунтованість планування надходжень 
і витрат бюджету [1]. Вказані результати 
провадження бюджетного контролю за сво-
єю суттю можна вважати його метою. Крім 
того, в ст. 26 БКУ також зауважується, що 
метою контролю за дотриманням бюджетно-
го законодавства є забезпечення ефективно-
го і результативного управління бюджетни-
ми коштами.

О. П. Гетьманець досить лаконічно 
визначає мету контролю бюджетного про-
цесу, а саме як дотримання бюджетного 
законодавства на кожній стадії бюджетного 
процесу, а також запобігання виникненню 
та припинення бюджетних правопорушень 
[12, с. 21]. При цьому нею виділяються такі 
стадії бюджетного процесу: 1) складання 
проектів бюджетів, які входять до бюджетної 
системи України; 2) розгляд та прийняття 
Закону про Державний бюджет та рішень 
про місцеві бюджети; 3) виконання бюдже-
тів та в разі необхідності внесення змін до 
бюджетного закону або рішень про місцеві 
бюджети; 4) достовірність звітності про стан 
виконання бюджетного закону та рішень про 
місцеві бюджети; 5) міжбюджетних відносин 
[12, с. 15].

Можна стверджувати, що позиція 
О. П. Гетьманець фактично збігається з пози-
цією законодавця, викладеною в БКУ, адже 
всі цілі бюджетного контролю, передбачені 
ст. 26, зводяться до забезпечення дотриман-
ня чинного бюджетного законодавства, який 
забезпечує регулювання всього бюджетного 
процесу.

Досягнення мети будь-якої діяльності 
опосередковано вирішенням конкретних 
завдань. О. П. Гетьманець також слушно 
сформульовані основні завдання, які міс-
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тяться на шляху досягнення мети контролю 
у бюджетному процесі, а саме: 1) забезпе-
чення складання, розгляду та затверджен-
ня бюджетного закону, рішень про місцеві 
бюджети шляхом визначення доцільності, 
достовірності, раціональності у формуван-
ні, розподілі та витрачанні бюджетних ко-
штів, дотримання бюджетного законодавства 
у формуванні й використанні бюджетних 
коштів на кожній стадії бюджетного процесу 
та всіх рівнях бюджетів; 2) перевірка стабіль-
ності та ефективності організації бюджетної 
діяльності на державному та місцевому рів-
нях через виконання бюджетних повнова-
жень учасниками бюджетного процесу та 
прийняття рішень і запобіжних заходів для 
створення умов щодо дотримання бюджет-
ного законодавства і запобігання вчиненню 
бюджетних правопорушень; 3) можливість 
своєчасного та доцільного коригування 
прийнятих бюджетних рішень з боку голов-
ного органу державного фінансового конт- 
ролю в бюджетному процесі та громадськос-
ті; 4) виявлення бюджетних правопорушень, 
вживання заходів для їх припинення і при-
тягнення винних до відповідальності та стяг-
нення збитків, що має держава внаслідок 
заподіяної шкоди, як підконтрольними, так і 
контролюючими суб’єктами [12, с. 21-22].

Таким чином, ціллю (метою) бюджетного 
контролю необхідно вважати забезпечення 
ефективного і результативного управління 
бюджетними коштами, а також забезпечення 
дотримання всіма учасниками бюджетних 
відносин вимог бюджетного законодавства, 
які реалізуються шляхом вирішення завдань 
бюджетного контролю. Конкретизація цілей 
бюджетного контролю наведена в ст. 26 БКУ 
(зазначена вище).

Висновки

Підводячи короткий підсумок щодо по-
няття та особливостей бюджетного контр-
олю в Україні, необхідно зауважити, що бю-
джетний контроль є різновидом державного 
фінансового контролю, який у свою чергу є 
складовою частиною управлінської функції 
держави. Особливості бюджетного контролю 
порівняно з державним фінансовим контр-
олем зумовлені специфічним об’єктом пра-
вового впливу – бюджетними коштами, які 
зосереджені у спеціальних публічних фон-
дах – Державному бюджеті України та місце-
вих бюджетах. Вказана особливість зумовлює 
існування всіх інших особливостей бюджет-
ного контролю: спеціального суб’єктного 
складу бюджетного контролю, спеціальних 
форм та методів реалізації бюджетного контр-
олю, спеціальних процедур, у рамках яких ре-
алізуються контрольні повноваження, тощо.
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Данная статья посвящена исследованию понятия и особенностей бюджетного контроля в Укра-
ине. На основании анализа существенных признаков бюджетного контроля автором дается опреде-
ление данного понятия. В статье определяются особые характеристики бюджетного контроля по 
сравнению с государственным финансовым контролем и контролем в целом.

Ключевые слова: бюджетный контроль, бюджет, существенные признаки бюджетного контроля, го-
сударственный финансовый контроль, государственное управление.

This article is devoted to the research of the concept and peculiarities of the budget control in Ukraine. 
Based on the analysis of essential features of budget control the author defines this concept. The particular 
characteristics of budget control compared with the state financial control and control in whole are deter-
mined.

Key words: budget control, budget, essential features of budget control, state financial control, state ad-
ministration.


