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хах розкрадання коштів з рахунку компанії, ці інструменти будуть украй корисні. І, незва-
жаючи на деякі відмінності, усі перераховані методи об'єднані візуальним підходом до ві-
дображення інформації. А візуалізація складних понять і процесів – це гарантія розуміння й 
підвищення ймовірності досягнення успішного результату розслідування. Слід також зазна-
чити, у світі постійно ведуться розробки засобів для розслідування з візуалізації, наприклад, 
компанія Bitfury Group в 2018 році запустила програмний комплекс Crystal  для правоохо-
ронних органів і фінансових організацій, який допоможе в розслідуванні махінацій з вико-
ристанням біткоіну та інших криптовалют. Crystal надає повний доступ до біткоін-
блокчейну й використовує розширену аналітику для пошуку й відображення підозрілих 
транзакцій і зв'язаних об'єктів. Інноваційний інструмент також пропонує запатентовану сис-
тему «оцінки ризиків», що допомагає виявляти й відслідковувати підозріли дії [5].
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Для України сьогодні важливо правильно вирішити проблему організації дієвої сис-
теми управління, насамперед державними фінансовими ресурсами, та контролю за їх фор-
муванням, розподілом та використанням, забезпечення матеріального благополуччя народу, 
а також постійне сприяння розвитку науки, культури та освіти, здоров’я нації, соціального 
захисту громадян. Від вирішення цих завдань і буде залежати перспектива виживання й 
процвітання в глобалізованому світі.

Вивченням зарубіжного досвіду організації державного фінансового контролю за-
ймались такі вчені, як: Л. Дікань, Г. Дорош, І. Дрозд, А. Загородня, А. Козирін, О. Ковалюк, 
Я. Мазур, В.Мельничук, А. Мамишев, Л. Розумович, А. Соменков, І. Стефанюк, Д. Шпи-
льова, С. Юргелевич та багато інших.

Вивчаючи світовий досвід, усі дослідники об’єктивно вказують на наявність дивер-
сифікації їхніх типів з огляду на владні повноваження, статус та функціональну незалеж-
ність. Правовою основою організації рахункових відомств та забезпечення їхнього функці-
онування у переважній більшості країн є конституція та прийняті на її основі закони, які 
визначають місце, функції й права контрольних установ. Наприклад, Н. Дорош привертає 
увагу до такої організаційної схеми контролю в зарубіжних країнах: перша категорія - ви-
щий орган державного фінансового контролю підпорядковується парламенту або президен-
ту і на нього покладено контроль за витрачанням коштів державного бюджету; друга кате-
горія – державні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств, що підпорядкову-
ються як вищому органу державного фінансового контролю, так і відповідному міністерст-
ву або відомству. Вони здійснюють повний контроль за правильністю витрачання держав-
них коштів [1, c. 48].
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А. Соменков групує органи контролю за назвою, нагадуючи, що в окремих країнах 
вищі контрольні установи належать до органів парламенту; в інших – наділені статусом 
служби державного контролю; автор називає ще один тип – це рахункові суди й рахункові 
трибунали; далі він виділяє офіси генерального аудиту на чолі з аудитором; окремо вказує 
на існування державних генеральних інспекцій, а в останній групі називає рахункові, конт-
рольні та ревізійні палати [2, c. 38].

На думку Я. Мазура, вищі контрольні органи поділяються на дві групи: рахункові 
трибунали й контрольні установи. До рахункових трибуналів він відносить колегіальні не-
залежні від уряду органи контролю, що називаються судами (або діють як суди), які конт-
ролюють розрахунки і приймають рішення щодо притягнення до відповідальності винних 
посадових осіб (рахункова палата Італії; рахункові трибунали Франції, Бельгії і Іспанії), та 
інші колегіальні незалежні від уряду органи, не наділені подібними судовими повноважен-
нями (Федеральна рахункова палата Німеччини). Контрольними установами автор називає 
інші відомства, у яких рішення щодо проведення перевірок та результатів приймається або 
безпосередньо керівником (монократичні — Національне управління аудиту Великобрита-
нії), або колегією на чолі з керівником контрольного органу (Верховне контрольне бюро 
Чеської Республіки) [3, c. 110].

За оцінкою фахівців, приведення вітчизняної системи державного фінансового конт-
ролю у відповідність до ключових параметрів законодавства ЄС передбачатиме запрова-
дження істотних змін у підходах, процедурах та механізмах усієї системи [4, 35]. Зміни, що 
впроваджуватимуться у системі державного фінансового контролю, мають бути узгоджені 
та гармонізовані з іншими напрямами державної політики (у сфері публічних фінансів, а 
також правоохоронної діяльності). У країнах ЄС сучасні системи державного фінансового 
контролю склалися під впливом економічних реформ, спрямованих на підвищення ефекти-
вності державного регулювання економічного розвитку і продуктивності державного секто-
ра економіки. Застосування єдиних методичних підходів, що базуються на вимогах Лімсь-
кої декларації, дало країнам ЄС змогу побудувати в цілому схожі системи державного фі-
нансового контролю.

Отже, роблячи висновки бюджетне законодавство є одним із найважливіших для фу-
нкціонування держави. Ця галузь права регулює відносини мобілізації, розподілу та вико-
ристання бюджетних коштів. На сьогодні порушення фінансово-бюджетного законодавства 
є поширеним явищем, оскільки бюджетний процес в Україні є досить тривалим та склад-
ним, тому існує багато можливостей для посадових осіб зловживати своїми повноваження-
ми. Такі порушення можуть здійснюватися як на стадії проектування бюджету, так і на ста-
діях виконання та звітності про виконання бюджету. Найбільш негативними наслідками 
невиконання бюджетних норм є недофінансування конкретних програм (охорони здоров’я, 
освіти), безпідставне збагачення посадових осіб та інші. Тому дуже важко переоцінити роль 
норм, які передбачають відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
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