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У статті розглянута діалектика наукових поглядів щодо розкриття сутності бюджетного 
контролю. Визначено, що бюджетний контроль як відносно самостійна і досить динамічна ланка 
фінансового контролю в умовах швидкоплинних змін та трансформацій, які відбуваються у сучас-
них економічних системах, потребує проведення поглибленого дослідження щодо його економічної 
природи. Узагальнення та систематизація існуючих теоретичних підходів до тлумачення поняття 
«бюджетний контроль», виявлення специфічних, притаманних йому семантичних ознак та дослід-
ження діалектичних взаємозв’язків в онтології поглядів у розкритті його суті дасть змогу обґрунту-
вати феномен бюджетного контролю. Необхідність вивчення бюджетного контролю з позицій його 
теоретичних основ пояснюється тим, що останній є складником, з одного боку, фінансового кон-
тролю, а з іншого – самостійним видом контролю з відповідним понятійним апаратом, який потре-
бує поглибленого вивчення для обґрунтування його сутності та практичного значення. 
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Постановка проблеми. Бюджетний контроль як 
відносно самостійна і досить динамічна ланка фінан-
сового контролю в умовах швидкоплинних змін та 
трансформацій, які відбуваються у сучасних еконо-
мічних системах, потребує проведення поглибленого 
дослідження щодо його економічної природи. Узагаль-
нення та систематизація існуючих теоретичних під-
ходів до тлумачення поняття «бюджетний контроль», 
виявлення специфічних, притаманних йому, семантич-
них ознак та дослідження діалектичних взаємозв’язків 
в онтології поглядів у розкритті його суті дасть змогу 
обґрунтувати феномен бюджетного контролю. 

Якщо звернутися до економічних джерел та фінансо-
вої практики, то стане очевидним, що сама по собі проб-
лематика бюджетного контролю виходить за межі його 
специфічного виявлення, формуючи інші предметні 
підгалузі. Прикладами можуть бути такі: бюджетне, 
фінансове, податкове, корпоративне право, фінансовий, 
податковий, бюджетний менеджмент, державні, муні-
ципальні фінанси та ін. Проте, незважаючи на загальну 
співзвучність термінології, яка використовується в еко-
номічних джерелах, поняття «бюджетний контроль» має 
різні тлумачення. Причому серед фінансистів є дещо 
загальне розуміння його суті через визначення специ-
фічних рис та організаційних особливостей. Це ніве-
лює наукову складник частину аналізованого поняття, 
формалізованого настільки, щоб створити дискусію та 
використовувати його як стійку фінансову конструкцію 
у практичній діяльності. Між іншим, якщо раніше ця 

фінансова категорія поглиналася категорією «держав-
ний фінансовий контроль», то нині можна з впевненістю 
стверджувати, що існуючі модернізації та перетворення, 
які спостерігаються у публічній сфері різних держав 
світу, привели до посилення практичного значення саме 
бюджетного контролю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У нау-
ковій літературі термін «контроль» розглядається у різ-
них аспектах. Це пов’язано з широким спектром його 
практичного застосування та специфікою суб’єктно-
об’єктного складу. Саме така особливість впливає на 
розкриття його змістовності.

Категоріальний контекст вкладає у поняття «кон-
троль» В.Д. Чечеткін, який вказує на об’єктивність цієї 
категорії як матеріальної, підкреслюючи її одиничну 
сутність, що виявляється в усвідомленій діяльності 
людини і виражається ступенем відповідності суб’єкта 
контролю бажаному стану об’єкта контролю. Як зазна-
чає автор, «суб’єктивно сформоване самим суб’єктом 
контролю «ідеальне зображення», тобто еталон стану 
(ідеальне зображення), порівнюється з його реальним 
спостережуваним станом «деформоване зображення», 
отриманим за допомогою суб’єктивно прийнятих про-
цедур щодо вимірювання параметрів стану» [13]. 

Наведені вище трактування корелюються із тракту-
ванням, яке наводиться у Лімській декларації керівних 
принципів контролю, де зазначається, що «контроль не 
самоціль, а невід’ємна частина системи регулювання, 
метою якої є розкриття відхилень від прийнятих стан-
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дартів і порушень принципів законності, ефективності та 
економії витрачання матеріальних ресурсів на можливо 
більш ранній стадії з тим, щоб мати можливість при-
йняти певні заходи, а в окремих випадках притягнути 
винних до відповідальності, отримати компенсацію за 
завдану шкоду або здійснити заходи щодо запобігання 
чи скорочення таких порушень у майбутньому» [9].

Формулювання цілей статті. Враховуючи вищеска-
зане, метою статті є вивчення діалектики наукових погля-
дів щодо розкриття сутності бюджетного контролю.

Виклад основного матеріалу. Дослідники, вихо-
дячи з галузі своїх наукових інтересів, мають досить 
різнобічні погляди щодо тлумачення поняття «кон-
троль». Така різностороння інтерпретація контролю 
визначається складністю самого об’єкта дослідження 
і прагненням авторів висвітлити різні його аспекти. 
Тому всі наведені трактування не можна вважати 
суперечливими. Вони скоріше характеризують аналі-
зований термін під різним кутом зору. 

Дотримуючись індуктивного підходу, доцільно 
дослідити поняття «державний контроль», «фінансо-
вий контроль» та «державний фінансовий контроль». 

Поширена думка, що державний контроль як функ-
ція управління у необхідному співвідношенні існує з 
іншими видами контролю в діалектичному взаємозв’язку 
та реалізується на усіх рівнях державної влади.

Отже, державний контроль у певному значенні 
можна розглядати і як самостійну функцію державного 
(публічного) управління, і як складник інших функцій. 
Прикладом може слугувати бюджетний процес, де дер-
жавний контроль (у загальному контексті) здійснюється 
на усіх стадіях бюджетного процесу, а його самостій-
ність виявляється через інституціональну особливість. 

А.В. Дмитренко державний контроль розглядає як 
складник цілісної системи контролю держави, до якої, 
крім останнього, включає приватний контроль і кон-
троль власника [6]. Автор підкреслює значущість дер-
жавного контролю, з одного боку, й акцентує увагу на 
діалектиці взаємозв’язків – з іншого. Системний підхід 
до визначення державного контролю є виправданим з 
огляду на багатоаспектність поняття «контроль».

Б.В. Деревянко державний контроль розглядає як 
невід’ємний атрибут ринкової економіки, за допомогою 
якого «держава прямо втручається у ринкову еконо-
міку» і через правове регулювання економічних проце-
сів запобігає «порушенням і свавіллю в економіці» [4].

Поглиблюючи роль державного контролю, акцен-
тується увага на регламентації державної контроль-
ної діяльності та повноваженнях, які встановлюються 
законодавством. Перевищення цих повноважень або 
порушення інших встановлених законом вимог зі здій-
снення контролю і нагляду у сфері господарювання 
вважається незаконним втручанням або перешкоджан-
ням господарській діяльності і тягне відповідальність 
залежно від суб’єкта, виду і ступеня суспільної небез-
пеки вчиненого порушення [12].

Переходячи до розкриття поняття «фінансовий кон-
троль», варто зазначити, що в економічній літературі 

не досягнуто єдиної думки щодо його трактування. 
Більшість авторів визнають, що фінансовий контроль є 
ємним за змістом з огляду на галузеву діяльність, спе-
цифіка якої накладає певні обмеження для розкриття 
цього поняття. Йдеться про види контролю відповідно 
до сфер фінансової діяльності, зокрема валютної, 
податкової, бюджетної, митної. 

На думку І.Б. Лагутіна, однією з важливих спеці-
альних категорій є фінансовий контроль, який, з одного 
боку, відображає цільний науковий напрям фінансо-
вого права, а з іншого – це спеціальне поняття, яке є 
вихідним для інших однорідних понять. Зокрема, це 
стосується державного і муніципального фінансового 
контролю, податкового контролю, бюджетного кон-
тролю та валютного контролю [8].

В.Г. Гавриленко стверджує, що фінансовий кон-
троль є контролем за «веденням фінансової доку-
ментації та її відповідністю встановленим нормам та 
правилам. Це контроль за дотриманням законів і норма-
тивних актів під час здійснення фінансових операцій, 
угод фізичними та юридичними особами». Фокусуючи 
свою увагу на документарній основі фінансового кон-
тролю, автор звужує поняття фінансового контролю, 
зводячи його до документообігу [2].

Будучи багатоаспектною категорією, фінансовий 
контроль можна розглядати з погляду теорії контроль-
ної діяльності, теорії фінансового права, а також – як 
економічну категорію.

Фінансовий контроль здійснюється за фінансовою 
діяльністю відповідно до таких сфер, як бюджетно-
податкова, монетарна, ринкова та сфера державного 
(комунального) підприємництва (рис. 1). 

Варто звернути увагу (рис. 1), що держава як під-
контрольний суб’єкт виступає у різних іпостасях. 
У бюджетно-податковій сфері реалізуються владні 
повноваження держави і органів місцевого самовряду-
вання як суб’єктів публічної влади. 

Державний фінансовий контроль у бюджетно-
податковій сфері реалізується на усіх рівнях бюджет-
ної системи. В останні часи точаться дискусії щодо 
некоректності об’єднання державних і муніципаль-
них (місцевих) фінансів у сферу державних фінансів. 
Можна підтримати таку думку з огляду на бюджетну 
і майнову відособленість органів влади різних рівнів 
публічного управління. 

Аналіз економічних та юридичних джерел дав мож-
ливість з’ясувати, що під час дослідження державного 
фінансового контролю застосовуються дефініції «кон-
троль у бюджетній сфері», «фінансовий контроль у 
бюджетних установах» та «фінансовий контроль за діяль-
ністю бюджетних установ». Зокрема, Л. Дікань розкриває 
зміст контролю у бюджетних установах як «сукупність 
заходів, яких вживають уповноважені органи з метою 
перевірки законності, доцільності та ефективності вико-
ристання установою бюджетних коштів» [5]. 

На думку Х.І. Іваскевич, фінансовий контроль 
діяльності бюджетних установ доцільно визначати 
як найважливішу функцію управління державними 
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фінансовими ресурсами, яка забезпечує захист інте-
ресів суспільства та сприяє ефективному формуванню, 
раціональному й доцільному використанню бюджет-
них коштів, досягненню стратегічних цілей діяльності 
бюджетних установ [7]. 

Як видно, автори в основу змісту аналізованих понять 
вкладають призначення державного фінансового кон-
тролю, акцентуючи увагу на локації його проведення, 
зокрема «бюджетна сфера» і «бюджетна установа». 

При цьому поняття «фінансовий контроль діяль-
ності бюджетних установ» не є коректним, оскільки 
контроль у своєму будь-якому виявленні завжди спря-
мований на об’єкт, тобто об’єктом є діяльність бюджет-
них установ, а тому має йтися про «фінансовий кон-
троль за діяльністю бюджетних установ». 

Враховуючи ціль бюджетного контролю та його 
локацію, можна стверджувати, що аналізовані поняття 
не суперечать одне одному за змістом, адже у будь-якому 
разі йдеться про перевірку виконавчих органів влади різ-
них рівнів підпорядкування. У цьому контексті розкри-
ває суть контролю у бюджетній сфері І. Микитюк, який 
звертає увагу на те, що останній «охоплює рух фінансо-
вих потоків з бюджетної системи до розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів та використання отри-
маних коштів за цільовим призначенням» [10].

Як видно, автори акцентують увагу на правових 
аспектах бюджетного контролю. Такий контекст вихо-
дить з імперативності фінансів. Проте є сенс звернути 
увагу, що бюджетний контроль може здійснюватися 
поза правовими відносинами і має адміністративні 
конотації, якщо йдеться про контроль за результатив-

ністю та ефективністю діяльності підконтрольних 
суб’єктів. 

З позицій системного підходу трактує бюджетний 
контроль О. Гетманець [3], визначаючи його як комп-
лексну і цілеспрямовану систему економіко-право-
вих заходів, спрямованих на забезпечення законності 
й ефективності дій учасників бюджетного процесу на 
всій його стадіях. Є сенс уточнити, що контроль здій-
снюється за результативністю діяльності учасників 
бюджетного процесу та ефективністю і цільовим вико-
ристання ними бюджетних коштів. Однак розкриття 
змісту бюджетного контролю через систему є виправ-
даним і доречним, враховуючи сукупність елементів, 
що взаємодіють між собою, цілепокладання з огляду 
на сферу застосування бюджетного контролю та ціліс-
ність бюджетної системи. 

Якщо розглядати бюджетний контроль як систему, 
то необхідно з’ясувати, які компоненти входять до цієї 
системи, та обґрунтувати виникаючі між ними зв’язки. 
Важливою передумовою успішного розв’язання визна-
чених завдань є дослідження питань із теорії систем 
і механізмів їхнього функціонування. Для розв’язання 
зазначених завдань є сенс застосовувати інструменти 
системного аналізу, тобто розглядати бюджетний кон-
троль як функціональну систему, яка складається з 
певних компонентів (підсистем) та елементів. Перші 
можна розмежовувати за сферами виявлення (рис. 1), 
інші формують внутрішню середу кожної підсистеми, 
а тому мають відповідний механізм функціонування. 
Усі компоненти системи пов’язані між собою певними 
зв’язками через існування єдиної генеральної мети, 
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Рис. 1. Складники фінансового контролю за сферами контрольної діяльності 

в системі публічного управління
Джерело: складено автором
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яка є, у свою чергу, системоутворюючим елементом. 
В основі цілепокладання системи бюджетного кон-
тролю лежать цілі вищого порядку, тобто цілі держав-
ного фінансового контролю. Підпорядкованість цілей 
випливає з такої властивості системи, як ієрархічність 
її побудови. Для системи бюджетного контролю – це 
організаційна ієрархія, яка формує його інституціо-
нальне середовище. 

Будь-яка система досягає своїх цілей через засто-
сування певного механізму функціонування системи 
бюджетного контролю. Для з’ясування цього питання 
доцільно зупинитися на понятті «механізм функціо-
нування». У науковій літературі є думка, що механізм 
функціонування – це спосіб функціонування системи. 
Проте таке твердження є досить загальним з огляду на 
різноманітність інструментарію, який використовується 
для функціонування системи. Під час розкриття змісту 
поняття «механізм» досить часто застосовується галу-
зевий підхід, який відбиває сферу дієвості механізму. За 
аналогією, якщо сферою виявлення є бюджетна сфера, 
то механізм функціонування має бути бюджетним. 

Висновки. Дослідження наявних підходів до тлу-
мачення дефініцій, які розкривають суть бюджетного 
контролю у різних своїх проявленнях, дало змогу дійти 
висновку, що наукова думка обґрунтовує різні сторони 

бюджетного контролю, виявляючи його особливості як 
складника державного фінансового контролю. Проте у 
науковій літературі існують трактування, які розкрива-
ють суть саме поняття «бюджетний контроль». 

Проведене дослідження показало, що в науковій 
фаховій літературі є досить різні підходи до тлума-
чення бюджетного контролю. Такий широкий спектр 
дискусійних питань дає підстави для обґрунтування 
цього поняття з урахуванням виявлених особливостей. 
Таким чином, під бюджетним контролем слід розу-
міти комплекс заходів, здійснюваних уповноваженими 
органами публічної влади щодо перевірки виконання 
бюджетних зобов’язань розпорядниками й одержува-
чами бюджетних коштів, а також ефективності справ-
ляння доходів до бюджету від власності суб’єктів гос-
подарювання та перевірки виконання повноважень 
органами публічної влади щодо забезпечення повноти 
та своєчасності сплати податків, зборів та інших над-
ходжень до бюджету, обґрунтованості і законності 
застосування податкових пільг. 

Підводячи риску проведеному дослідженню, можна 
дійти висновку, що державний контроль як невід’ємний 
атрибут державного управління здійснює регулювання 
господарської діяльності шляхом забезпечення регла-
ментації цієї діяльності. 
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ДИАЛЕКТИКА НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ

В статье рассмотрена диалектика научных взглядов по раскрытию сущности бюджетного контроля. Опре-
делено, что бюджетный контроль как относительно самостоятельное и достаточно динамичное звено финансо-
вого контроля в условиях быстрых изменений и трансформаций, которые происходят в современных экономических 
системах, требует проведения углубленного исследования экономической природы. Обобщение и систематизация 
существующих теоретических подходов к толкованию понятия «бюджетный контроль», выявление специфиче-
ских, присущих ему семантических признаков и исследование диалектических взаимосвязей в онтологии взглядов в 
раскрытии его сути позволит обосновать феномен бюджетного контроля. Необходимость изучения бюджетного 
контроля с позиций его теоретических основ объясняется тем, что последний является составляющей, с одной 
стороны, финансового контроля, а с другой – самостоятельным видом контроля с соответствующим понятий-
ным аппаратом, который требует углубленного изучения для обоснования его сущности и практического значения.

Ключевые слова: диалектика, контроль, бюджетный контроль, финансовый контроль, бюджетный менеджмент.

DIALECTICS OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE ESSENCE OF BUDGETARY CONTROL

The article considers the dialectic of scientific views on the disclosure of the essence of budget control. It is determined that 
budget control as a relatively independent and quite dynamic link of financial control in the conditions of rapid changes and 
transformations that occur in modern economic systems, requires in-depth study of its economic nature. The generalization 
and systematization of existing theoretical approaches to the interpretation of the concept of «budget control», identification of 
specific, inherent, semantic features and study of dialectical relationships in the ontology of views in revealing its essence will 
substantiate the phenomenon of budget control. The need to study budget control from the standpoint of its theoretical founda-
tions is explained by the fact that the latter is a component, on the one hand, financial control, and on the other – an independent 
type of control with the appropriate conceptual apparatus, which requires in-depth study to substantiate its essence and practi-
cal significance. The study of existing approaches to the interpretation of definitions that reveal the essence of budget control in 
its various findings, led to the conclusion that scientific opinion justifies various aspects of budget control, revealing its features 
as part of public financial control. However, in the scientific literature there are interpretations that reveal the essence of the 
concept of «budget control». The study showed that in the scientific professional literature there are quite different approaches 
to the interpretation of budget control. Such a wide range of debatable issues gives grounds for substantiation of this concept 
taking into account the identified features. Thus, budget control should be understood as a set of measures taken by authorized 
public authorities to verify the implementation of budget obligations by managers and recipients of budget funds, as well as the 
effectiveness of budget revenues from business entities and verification of public authorities’ powers to ensuring the complete-
ness and timeliness of payment of taxes, fees and other revenues to the budget, the validity and legality of the application of tax 
benefits. Summing up the risk of the study, we can conclude that state control as an integral attribute of public administration 
regulates economic activity by ensuring the regulation of these activities.

Key words: dialectics, control, budget control, financial control, budget management.


