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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Із метою поєднання надбань юридичної науки 
і практичного правозастосування вітчизняні нау-
ковці дедалі більшу увагу приділяють досліджен-
ню принципів у різних сферах правового життя. 
Однак, враховуючи важливість внеску вчених  
у дослідження такого багатогранного питання, 
як принципи, а також численність наукових роз-
робок тематики принципів у праві, не можна не 
звернути увагу на те, що у цій сфері результати 
дослідження є спірними і дотепер залишаються 
актуальними. Вказана проблема зумовлює необ-
хідність комплексного дослідження принципів 
також у зв’язку із тим, що вона є основополож-
ною у розвитку всього права. Тому пропонується 
проведення наукового пошуку й обґрунтування 
нових теоретичних позицій визначення поняття 
принципів державного фінансового контролю та 
з’ясування їхньої сутності.

Насамперед варто звернутися до аналізу за-
гального поняття принципу, оскільки це твер-
дження сприймається як головне, важливе, сут-
тєве. Принципи – це «основне, найзагальніше, 
вихідне положення, засіб, правило, яке визначає 
природу та соціальну сутність явища, його спря-
мованість і найсуттєвіші властивості» [1, с. 43]. 
Термін «принцип» походить від латинського сло-
ва «principium» і буквально перекладається як 
«те, з чого все починається» [2] й означає «базові 
засади, фундаментальну основу, вимоги» тощо. 
Водночас, за визначенням словника іншомовних 
слів, принцип – це те, що «знаходиться в основі 
певної теорії науки, внутрішнє переконання лю-
дини, основне правило поведінки» [3, с. 547]. Фі-
лософський енциклопедичний словник свідчить 
про те, що принцип є синонімом життєвої позиції, 
його називають внутрішнім переконанням лю-
дини – практичними, моральними й теоретични-
ми засадами, якими вона керується у реальному 
житті, у різноманітних сферах діяльності. У фі-
лософській довідковій літературі під принципа-
ми також розуміють загальні вимоги до побудови 
системи теоретичного знання, сформульовані як 
те первинне, першопочаткове, що лежить в основі 
певної сукупності фактів [4, с. 519]. У юридичній 
літературі в означенні «принципу» застосовують-
ся: першооснова, підстава, аксіома, постулат, 
передумова знання, керівна ідея, центральне по-
няття, ланка, яка пов’язує ключове поняття, від-

правний пункт пояснення, основоположне теоре-
тичне знання, вираження необхідності або закону 
явищ, одна з логічних функцій закону, внутрішнє 
переконання людини й погляд на речі [5, с. 12].

Із перелічених словникових визначень термін 
«принцип» розкривається як основні, вихідні по-
ложення певної теорії, вчення, науки, світосприй-
няття тощо. Проте у дослідженні організації та 
здійсненні державного фінансового контролю роз-
глянемо принципи як основоположні ідеї, керівні 
засади, фундаментальні положення, вихідні нача-
ла, які є найсуттєвішою основою не лише право-
вих норм, а й усієї правозастосовчої діяльності.

Однією з найважливіших умов досягнення 
мети та цільових завдань державного фінансово-
го контролю, створення його єдиної й ефективної 
системи є додержання принципів контролю, тобто 
головних вимог, правил, стандартів, що охоплю-
ють процедури контрольної діяльності загалом. 
Принципи державного фінансового контролю роз-
кривають внутрішні закономірності організації та 
здійснення контролю і водночас зумовлюють су-
ворі вимоги, згідно з якими створюється та функ-
ціонує система фінансового контролю у системі 
публічного адміністрування.

Державний фінансовий контроль здійснюється 
певними державними органами, а це означає, що 
виконання завдань кожного з них так або інакше 
пов’язане із принципами, які виступають осново-
положним фундаментом їхньої діяльності. Також 
слід зазначити, що державний фінансовий кон-
троль реалізується за тими ж принципами, що і 
фінансова діяльність, тому що контроль є її скла-
довою частиною. Між тим, фінансовий контроль 
має і специфічні принципи, викладені в Лімській 
декларації керівних принципів контролю. Це зу-
мовлено тим, що в сучасному суспільстві форму-
ється єдина система стандартизації державного 
фінансового контролю, мета якої полягає в роз-
робці загальних принципів діяльності контролю-
ючих органів.

Передусім варто констатувати, що в юридич-
ній літературі немає, по-перше, однозначної дефі-
ніції поняття «принципи державного фінансового 
контролю», адже його визначення залежить від 
контексту застосування та позиції того чи іншо-
го автора, і, по-друге, відсутня єдина думка щодо 
переліку принципів державного фінансового 
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контролю. Слід зазначити, що питання принципів 
контролю привертали увагу вчених-адміністрати-
вістів як загалом, так і щодо розгляду окремих 
його різновидів (державного, фінансового тощо). 
Так, В.М. Гаращук зазначає: «У юридичній науці 
під принципами контролю слід розуміти розро-
блені з урахуванням досягнень науки управління 
і втілені в практику організаційні та правові осно-
ви організації та здійснення контролю, що забез-
печують його результативність» [6, с. 99]. Вчений 
акцентує увагу на комплексному характері від-
повідних принципів, адже вони поєднують у собі 
ознаки фундаменту, базису контрольної діяльно-
сті, правових вимог, що мають загальнообов’язко-
вий характер, а також ознаки фундаменту форми 
публічного управління. Саме таке органічне по-
єднання вищезазначених властивостей свідчить 
про комплексний характер принципів контролю  
[6, с. 99]. О.Ф. Андрійко наголошує, що в «літера-
турі існують різні підходи до розуміння принци-
пів контролю та їх систематизації, однак доміну-
ючим є підхід, згідно з яким виділяють загальні 
засади контролю, що є похідним від принципів 
управління державою, та спеціальні, пов’язані  
з особливостями власне контролю» [7, с. 20].

Досліджуючи контроль як правову форму  
діяльності, В.М. Горшеньов та І.Б. Шахов зазнача-
ють, що принцип контролю є основною ідеєю, яка 
є найвищою концентрацією теорії та практики, 
своєрідним синтезом роздумів і досвіду [8, с. 73].  
На думку О.В. Шоріної, принципи контролю – 
це організаційні та правові основи організації та 
здійснення контролю, що забезпечують його ре-
зультативність [9, с. 61]. Д.В. Лученко стверджує, 
що принципами контролю є «науково обґрунтовані 
й апробовані практикою, закріплені прямо або опо-
середковано в нормативно-правових актах основи 
організації та здійснення контролю» [10, с. 200].  
Окремі науковці характеризують принципи 
контролю як основні засади, на яких здійснюють-
ся його функції [11, с. 65]. О.П. Гетманець визна-
чає принципи контролю як систему елементів, що 
становить фундамент методологічної бази контр-
олю [12, с. 88]. В.А. Хмельницький зазначає, що 
«принцип контролю – це загальноприйняте пра-
вило дії в контрольних ситуаціях, він втілює еко-
номічні, соціальні та інші закономірності сфери 
контролю, визначає вимоги, відповідно до яких 
формує і функціонує підсистема контролю в сис-
темі управління виробництвом, суспільством» 
[13, с. 16–17]. На думку В.К. Колпакова, прин-
ципами є позитивні закономірності, пізнані нау-
кою і практикою, закріплені у правових нормах  
[14, с. 18]. О.І. Миколенко виокремлює такі 
принципи контролю: загальні принципи права; 
принципи адміністративного процедурного пра-
ва (галузеві); принципи, характерні для окремих 
інститутів чи окремих адміністративних прова-

джень (спеціальні) [15, с. 283–284]. Ґрунтовне ви-
значення запропоноване Т.О. Коломоєць, відпо-
відно до якого принципи контролю – це вихідні, 
основоположні засади, ідеї, що концентрують у 
собі досягнення доктрини та практики, виража-
ють соціальні ідеї, виконують функцію загально-
нормативного орієнтиру здійснення контрольної 
діяльності з боку державних органів, громадськос-
ті, спрямовані на вдосконалення та забезпечення 
ефективності такої діяльності [16, с. 41].

В.В. Бурцев аналізує принципи державного 
фінансового контролю та відзначає як ключо-
ву умову досягнення мети і завдань державного 
фінансового контролю дотримання принципів, 
тобто основних правил, що охоплюють контроль-
ну діяльність загалом. Науковець наполягає на 
виділенні основних вимог до організації держав-
ного фінансового контролю, які, хоч і не вважає 
принципами, але наголошує, що саме вимоги зу-
мовлюють ефективне функціонування системи 
державного фінансового контролю загалом [17]. 
А.М. Михайловський зазначає, що принципи 
державного фінансового контролю виступають 
основоположними керівними положеннями, від-
повідно до яких будується контрольна діяльність 
держави [18, с. 89]. Л.А. Савченко вважає прин-
ципами фінансового контролю основні засади, на 
яких базується організація та здійснення фінан-
сового контролю [19, с. 68]. І.М. Ярмак під прин-
ципами фінансового контролю розуміє основні 
вимоги, визначені у нормативно-правових актах, 
і правила, що не закріплені у праві, але отрима-
ли загальне визнання під час організації фінансо-
вого контролю та діяльності суб’єктів, наділених 
контрольними повноваженнями, визначають спе-
цифіку організаційної побудови контролюючих 
суб’єктів, відображають особливості їх діяльно-
сті, характеризують професійні якості осіб, що 
реалізують контрольні функції, забезпечують 
результативність, ефективність, дієвість фінансо-
вого контролю [20, с. 188]. Існує твердження, що 
принципи фінансового контролю – це основні по-
ложення фінансового контролю, що застосовуєть-
ся на практиці [21, с. 16]. Також є таке визначен-
ня основних принципів державного фінансового 
контролю як науково вивірених і підтверджених 
світовою практикою засад, які є його організа-
ційною і правовою основою [22, с. 94]. Деякі на-
уковці, досліджуючи концептуальні основи орга-
нізації контролю й аудиту, слушно зауважують, 
що, на відміну від постулатів, за допомогою яких 
визначаються межі (рамки) розвитку аудиту,  
у принципах контролю конкретизуються, удоско-
налюються його найважливіші характеристики 
[23, с. 232]. Ю.Р. Баранюк, аналізуючи економіч-
ну природу державного фінансового контролю, 
наголошує, що визначення принципів державно-
го фінансового контролю допоможе забезпечити 
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покращення стану управління фінансовими ре-
сурсами держави [24, с. 133].

Таким чином, підсумовуючи вищевикладе-
не, можна запропонувати визначення поняття 
принципи державного фінансового контролю – це 
теоретично обґрунтовані та нормативно закрі-
плені правові, процесуальні й організаційні основи 
здійснення публічного фінансового контролю, які 
визначають його загальну спрямованість, а та-
кож керівні засади, на яких ґрунтується специ-
фіка контрольної діяльності органів публічного 
адміністрування.

Визначивши сутність поняття принципів дер-
жавного фінансового контролю, видається можли-
вим перейти до вирішення наступного наукового 
завдання дослідження – з’ясувати конкретний пе-
релік принципів державного фінансового контр-
олю, систематизувати та висвітлити їх сутність, 
оскільки кожен принцип має як теоретичне, так 
і практичне значення і дозволяє конкретизувати 
напрями контрольних відносин. Для цього вважа-
ємо за потрібне проаналізувати думку науковців 
щодо класифікації принципів контролю у сфері 
публічних фінансів. Крім того, доцільним вважа-
ється розгляд принципів державного фінансового 
контролю як певної системи, яка є сукупністю 
взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих принци-
пів фінансового контролю у відповідній сфері від-
носин.

Принципи державного фінансового контро-
лю є конкретизацією характерних особливостей 
контролю в системі управління, вони ґрунтуються 
на його закономірностях і слугують конкретним 
виразом їхньої дії. Принципи контролю повинні 
відповідати певним вимогам, до яких відносять: 
об’єктивність, визначеність, стійкість, конкрет-
ність, взаємозв’язок з іншими принципами тощо 
[25, с. 42]. Варто зазначити, що державний фі-
нансовий контроль, будучи складовим елементом 
фінансової діяльності держави, зумовлений її осо-
бливостями, в т. ч. властивим їй принципами, на 
яких базується процес контрольної діяльності ор-
ганів публічного адміністрування, але, звичайно, 
з адаптацією змісту цих принципів щодо функції 
контролю.

У науковому оточенні здійснюються окремі 
спроби щодо формування системи принципів дер-
жавного фінансового контролю, виділяють різні 
групи принципів, однак поки відсутній уніфікова-
ний підхід до їхнього визначення. В.Ф. Максімо-
ва виокремлює низку загальних, загальносистем-
них, етичних принципів організації та здійснення 
фінансового контролю. До основних принципів 
здійснення державного фінансового контролю 
відносить: законність, обов’язковість, стратегічну 
спрямованість, неупередженість, всебічність (все-
осяжність), системність, плановість, регулярність 
(своєчасність), конкретність, економічність, глас-

ність (за умови дотримання державної, службової, 
комерційної та іншої таємниці, що охороняється 
законом), дієвість [26, с. 65–71].

Деякі сучасні науковці виділяють окремо 
принципи організації та принципи здійснення 
державного фінансового контролю. Так, на їхню 
думку, принципами організації державного фі-
нансового контролю є: розмежування місця, ролі, 
завдань і функцій органів державного фінансово-
го контролю відповідно до законодавства; функці-
ональна, організаційна, персональна й фінансова 
незалежність органів державного фінансового 
контролю та їх посадових осіб від підконтрольних 
об’єктів; координація діяльності органів держав-
ного фінансового контролю з метою виключення 
дублювання у їх роботі та забезпечення єдиної 
системи державного фінансового контролю на усіх 
рівнях державної влади. Основними принципами 
здійснення державного фінансового контролю 
вважають: законність, обов’язковість, незалеж-
ність, об’єктивність, стратегічну спрямованість, 
неупередженість, гласність (за умови дотриман-
ня державної, службової, комерційної та іншої 
таємниці, що охороняється законом), всебічність 
(всеосяжність), системність, плановість, регуляр-
ність (своєчасність), конкретність, економічність, 
дієвість [27, с. 19]. Л.А. Савченко стверджує, 
що принципи фінансового контролю одночасно  
є принципами його організації та принципами ді-
яльності суб’єктів фінансового контролю, оскіль-
ки вони реалізуються під час діяльності остан-
ніх, і пропонує власний їх перелік: законність, 
плановість, публічність, незалежність, об’єктив-
ність, компетентність, оперативність, системність  
[19, с. 69]. І.К. Дрозд пропонує поділяти прин-
ципи державного фінансового контролю на за-
гальні, аналітичні й етичні. Загальні принципи 
державного фінансового контролю поділяє на 
принципи: законності, незалежності, об’єктив-
ності, гласності, системності, відповідальності, 
ендогенності (комунікативності), розподілу кон-
трольних повноважень, компаративності, своє-
часності та превентивності [28, с. 48–50]. На думку  
Н.В. Синюгіної, поділ принципів на окремі групи 
(загальні, етичні, специфічні) не є доцільним че-
рез те, що такий поділ нібито ранжує принципи за 
їх важливістю, оскільки принципи повинні мати 
один рівень важливості. Надає власний перелік 
принципів державного фінансового контролю, 
який вважає вичерпним: незалежність, закон-
ність, системність, систематичність, об’єктив-
ність, публічність [29, с. 111]. В.Ф. Піхоцький по-
діляє принципи реалізації державного фінансового 
контролю за класифікаційними ознаками на такі: 
методологічні принципи: демократизм, гуманізм, 
пріоритет прав людини і громадянина, незалеж-
ність, законність, об’єктивність, гласність, сис-
тематичність, професіоналізм, конфіденційність;  
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принципи організації: результативність, адрес-
ність, своєчасність, гнучкість, економічність, 
законність, незалежність, збалансованість, 
системність і принципи здійснення контролю: 
законність, об’єктивність, гласність, ефектив-
ність, плановість, системність, безперервність, 
демократичний централізм, відповідальність  
[30, с. 44–45]. С.В. Бардаш, досліджуючи принци-
пи контролю як поліморфного явища, пропонує 
класифікаційну модель, в основу побудови якої 
покладає такі факти: доцільності поділу принци-
пів за видами контролю (зовнішній і внутрішній) 
на загальні та специфічні, їх обґрунтованості, 
диференціації (принципи, пов’язані з практич-
ною діяльністю – організацією та здійсненням 
контролю), а також наголошує на раціональності 
включення принципів професійної етики суб’єкта 
контролю до системи принципів. Науковець виді-
ляє п’ятдесят принципів контролю, які система-
тизовані за групами теоретичних і методологіч-
них принципів [31, с. 7].

С.О. Ніщимна вважає, що принципи публічно-
го фінансового контролю не потрібно класифіку-
вати – їх можна поділити, наприклад, на загальні 
та внутрішні інституційні. Перша група – загаль-
ні принципи публічного фінансового контролю 
охоплює всі загальні принципи, що застосову-
ються у фінансовому праві і принципи публічної 
фінансової діяльності, оскільки контроль здійс-
нюється у межах контрольної діяльності, яка є 
видом публічної фінансової діяльності. Друга гру-
па – внутрішні інституційні принципи публічного 
контролю. До цієї групи відносить особливі заса-
ди, на яких ґрунтується процес здійснення такого 
контролю, а також засади організації суб’єктів фі-
нансового контролю; принципи функціонування 
вищих органів фінансового контролю [32, с. 200].

А.І. Бондаренко, спираючись на положення 
Лімської декларації керівних принципів контр-
олю як на принциповий документ, який рівною 
мірою враховує різницю в системах фінансового 
контролю різних країн, вважає доцільним впрова-
дження всіх принципи фінансового контролю, які 
в ній закріплено, у діяльність органів державно-
го фінансового контролю в Україні як загальних 
щодо здійснення контрольних повноважень всіма 
органами державного фінансового контролю, а 
специфічні для кожного окремого органу принци-
пи пропонує закріпити в нормативних актах, що 
визначають їх статус і правові основи діяльності 
[33]. На погляд В.К. Симоненка, О.І. Барановсько-
го, П.С. Петренка, ефективність функціонування 
системи державного фінансового контролю зале-
жить від умов дотримання таких принципів: до-
статності, законодавчо визначених повноважень 
органів державного фінансового контролю; об’єк-
тивності та гласності контрольної діяльності; не-
відворотності покарань за порушення податково-

го та бюджетного законодавства; періодичності 
контрольних заходів; взаємодії контролюючих 
органів у формі здійснення спільних перевірок 
[34, с. 37].

Н.Д. Собкова пропонує запровадження у ді-
яльність контрольних органів державного фінан-
сового контролю таких принципів: узгодженість  
і плановість дій суб’єктів державного фінансово-
го контролю; об’єктивність і гласність їх діяль-
ності; невідворотність покарання за порушення 
податкового та бюджетного законодавства; неупе-
редженість та об’єктивність у процесі здійснення 
державного фінансового контролю; планомірність  
у системі добору об’єктів фінансового контролю, 
заснованій на циклічності перевірок; невтручання 
в оперативну фінансово-господарську діяльність 
суб’єктів господарювання, за винятком випад-
ків, передбачених законодавством; відкритість  
і прозорість за винятком необхідності дотримання 
режиму спеціальних обмежень, у т. ч. нерозго-
лошення комерційної, державної та інших таєм-
ниць, відповідно до законодавства; дотримання 
норм професійної етики; консолідована взаємодія 
органів загальнодержавного фінансового контро-
лю [35, с. 190].

Підтримуючи і загалом позитивно оцінюючи 
напрацювання дослідників проблеми визначен-
ня принципів державного фінансового контролю, 
можна зробити висновок, що серед принципів дер-
жавного фінансового контролю низка таких прин-
ципів, як законності, гласності, об’єктивності, 
незалежності, системності, ефективності повто-
рюється в роботах переважної більшості вчених. 
Слід зауважити, що вказаний перелік принципів 
зустрічається також при вивченні основополож-
них засад будь-якої галузі права або діяльності, 
насамперед, державної. Отже, можна констатува-
ти, що зазначені основні засади складають загаль-
ний перелік принципів, характерних для будь-
якої правової діяльності, процесу тощо, зокрема 
властиві для організації та здійснення державно-
го фінансового контролю.

Інші принципи, які виокремлюються вченими, 
належать до окремих характеристик організації 
та здійснення державного фінансового контролю. 
Так, наприклад, моральні й етичні принципи, 
компетентність, професіоналізм, відповідаль-
ність відносять до принципів діяльності суб’єк-
тів державного фінансового контролю. Водночас 
принцип гласності вважають синонімом прин-
ципу публічності, принцип неупередженості ото-
тожнюють із принципом об’єктивності. Принцип 
конфіденційності взагалі суперечить принципу 
публічності, а принцип розподілу контрольних 
повноважень входить до складу принципу систем-
ності. Рівнозначними за змістом можуть бути 
принципи регулярності, систематичності, періо-
дичності, постійності. Що стосується принципів 
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плановості, економічності, оперативності, їх не 
доцільно закріплювати як принципи державного 
фінансового контролю, тому що вони не можуть 
мати місце у всіх без винятку заходах відповідно-
го контролю.
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Анотація

Прасюк В. М. Принципи державного фінансового 
контролю: загальна характеристика. – Стаття.

Стаття присвячена загальній характеристиці прин-
ципів державного фінансового контролю. Зауважено, 
що у дослідженні організації та здійсненні державно-
го фінансового контролю принципи слід розглядати 
як основоположні ідеї, керівні засади, фундаменталь-
ні положення, вихідні начала, які є найсуттєвішою 
основою не лише правових норм, а й усієї правозасто-
совчої діяльності. Зазначено, що державний фінансо-
вий контроль реалізується за тими самими принципа-
ми, що і фінансова діяльність, тому що контроль є її 
складовою частиною. Проаналізовано наукові позиції 
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у вітчизняних фахових джерелах щодо визначення 
поняття «принципи державного фінансового контр-
олю» та запропоновано авторське поняття розуміння 
їх сутності. З’ясовано конкретний перелік принципів 
державного фінансового контролю, систематизова-
но і висвітлено їх сутність, оскільки кожен принцип 
має як теоретичне, так і практичне значення і дозво-
ляє конкретизувати напрями контрольних відносин. 
З цією метою проаналізовано думку науковців щодо 
класифікації принципів контролю у сфері публічних 
фінансів. Крім того, розглянуто принципи державного 
фінансового контролю як певну систему, яка є сукуп-
ністю взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих принци-
пів фінансового контролю у відповідній сфері відносин.

Підтримано загалом напрацювання дослідників 
щодо проблеми визначення принципів державного фі-
нансового контролю, зроблено висновок, що серед прин-
ципів державного фінансового контролю низка таких 
принципів, як законності, гласності, об’єктивності, 
незалежності, системності, ефективності повторюється 
в роботах переважної більшості вчених. Констатовано, 
що зазначені основні засади складають загальний пе-
релік принципів, характерних для будь-якої правової 
діяльності, процесу тощо, зокрема властиві для органі-
зації та здійснення державного фінансового контролю.

Ключові слова: контроль, державний контроль, дер-
жавний фінансовий контроль, публічні фінанси, прин-
ципи.

Summary

Prasiuk V. M. Principles of state financial control: 
general characteristics. – Article.

The article deals with the general characteristics of 
the principles of public financial control. It is noted that 

in the study of the organization and implementation of 
public financial control principles should be considered as 
fundamental ideas, guidelines, fundamental provisions, 
starting points, which are the most fundamental basis not 
only of legal rules, but of all law enforcement activities. 
It is stated that state financial control is implemented 
according to the same principles as financial activity, 
because control is an integral part of it. The scientific 
positions in the domestic professional sources on the 
definition of the concept of “principles of state financial 
control” are analyzed and the author’s concept of 
understanding of their essence is offered. A specific list 
of principles of state financial control is clarified, their 
essence is systematized and covered, since each principle 
has both theoretical and practical importance and allows 
to specify the directions of control relations. To this end, 
the views of scholars on the classification of principles of 
control in public finance have been analyzed. In addition, 
the principles of public financial control are considered 
as a certain system, which is a set of interrelated and 
complementary principles of financial control in the 
relevant sphere of relations.

The problem of defining the principles of state financial 
control was generally supported by the researchers, 
and it was concluded that among the principles of state 
financial control a number of such principles as: legality, 
transparency, objectivity, independence, systematicity, 
efficiency, are repeated in the works of the overwhelming 
majority of scientists. It is stated that these basic 
principles form a general list of principles specific to any 
legal activity, process, etc., including those peculiar to 
the organization and exercise of public financial control.

Key words: control, state control, state financial 
control, public finances, principles.


