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на дві години. З 1958 р. видано указ про встановлення семигодинного робо-
чого дня, за яким функціонувала більша частина підприємств та установ. У 
цей період було встановлено тимчасове пом’якшення норм трудового зако-
нодавства [6, с. 42]. 

Узагальнюючи вищевикладений матеріал, можна зробити висновок, що 
у період повоєнних часів і до початку 70-х років трудове законодавство пере-
бувало у процесі постійного розвитку й удосконалення в унісон економіко-
соціальним потребам тодішнього суспільства. Упровадження певних трудо-
вих норм (восьмигодинного робочого дня), введення обов’язкового медично-
го огляду тощо є основним базисом сучасного трудового законодавства 
України. 

_________________________ 
1.Дмитренко Ю. Трудове право України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2009. С. 

11. 
2.Пастухов В. П. Радянське трудове право. Київ : Радянська школа, 1989. 205 с. 
3.Чанишева Г. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України. 

Право України. 1999. № 9. С. 13–19. 
4.Венедиктов В. С. Трудовое право Украины : учеб. пособ. Харьков : Консум, 2006. 

400 с. 
5.Музиченко П. П. Історія держави і права України : навч. посіб. 6-те вид., перероб. і 

доп. Київ : Знання, 2007. 560 с. 
6.Абрамова О. В. Советское трудовое право. М.: Высшая школа, 1988. 420 с. 
 
 
 

Фокша Л. В. 
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Трансформаційні зміни економічної та політичної системи України в 
умовах європейської інтеграції об’єктивно передбачають суттєву перебудову 
управлінських функцій держави, в тому числі і контрольних. 

Виключно важлива роль фінансового контролю в системі управління су-
спільними процесами обумовлена тією обставиною, що контролю піддається 
весь процес формування, розподілу, перерозподілу і використання публічних 
фінансів. Від того, наскільки ефективно та збалансовано здійснюються конт-
рольні заходи в фінансово-бюджетній сфері, в значній мірі залежить забезпе-
чення національних економічних інтересів держави, поліпшення керованості 
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державними фінансовими ресурсами, розвиток ринкової економіки. 
Проте слід констатувати, що діюча в Україні система фінансового кон-

тролю не може забезпечити дотримання на високому рівні фінансово-
бюджетної дисципліни, що зумовлено наявністю значної кількості нерозв'я-
заних проблем в організації фінансового контролю. 

Однією з головних проблем діючої системи фінансового контролю є 
недосконалість і суперечливість чинного законодавства, що регламентує ор-
ганізацію та здійснення контролю. В Україні питання здійснення фінансового 
контролю регламентується Конституцією України, низкою законів і підза-
конних актів, проте, відсутній базовий закон який би однозначно унормо-
вував сутність фінансового контролю, його функціональне призначення, 
принципи організації, систему органів фінансового контролю і механізм їх 
взаємодії, форми, способи і методи його здійснення. 

Внаслідок безсистемності в нормативному полі України спостерігається 
розбалансована система контролюючих органів та дублювання їх обов’язків. 
Зокрема, нині в Україні державний фінансовий контроль здійснюється чис-
ленними не пов’язаними між собою органами. Більшість функцій і повнова-
жень у сфері державного фінансового контролю дублюються зовнішніми та 
внутрішніми органами й структурними підрозділами державного фінансово-
го контролю. Відсутній чіткий, законодавчо встановлений розподіл повнова-
жень контролюючих органів, а також не визначено в повній мірі механізми 
взаємодії та координації дій органів контролю між собою, з іншими органами 
публічної влади та громадськістю. Відсутні єдині підходи до структурної ор-
ганізації суб’єктів контролю. 

Запровадження єдиної ефективної та дієвої політики у сфері фінансового 
контролю слід розпочинати з розробки Стратегії розвитку системи фінансо-
вого контролю в Україні. Стратегія має визначити основні напрямки рефор-
мування існуючої системи фінансового контролю, закріпити основні прин-
ципи, завдання та процедурні моменти. Цілком очевидно, що основні напря-
ми перетворень, найбільш характерні риси нової моделі системи фінансового 
контролю, його сучасну концепцію необхідно розробляти лише на основі 
всебічного теоретико-методологічного дослідження, вивчення зарубіжного 
досвіду, сучасної практики. 

Реформування системи фінансового контролю має відбуватися у 
відповідностіпринципами і стандартами, що встановлені Міжнародною ор-
ганізацією вищих органів фінансового контролю (INТОSАI) та Європейсь-
кою організацією вищих органів фінансового контролю (EUROSAI). 

Створення системи фінансового контролю, що відповідає потребам дер-
жавного управління на сучасному етапі, передбачає реалізацію сукупності 
заходів правового,організаційного та методологічного характеру. І все це по-
требує невідкладного та поетапного вирішення. 

Основною вимогою сьогодення є розробка системного Закону про фі-
нансовий контроль, в якому повинні бути передбачені й чітко визначені: по-
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няття фінансового контролю; єдині принципи фінансового контролю; перелік 
органів фінансового контролю, їх функції, сфера діяльності та порядок взає-
модії; методи фінансового контролю, порядок здійснення контрольних захо-
дів, механізми оскарження дій контролюючих органів та їх посадових осіб. 

Зазначений Закон має стати фундаментом для розробки та прийняття 
комплексу підзаконних актів, інструктивних, регламентуючих документів, 
сучасних методологічних розробок, що й створить правову основу для фор-
мування цілісної системи фінансового контролю в Україні [2]. 

Одним із найбільш важливих напрямів підвищення ефективності фінан-
сового контролю в сучасних умовах є розмежування повноважень контро-
люючих суб’єктів,поряд з цим, їх координація і взаємодія між собою. Саме 
взаємодія є необхідною умовою належного здійснення державного фінансо-
вого контролю, оскільки всі контрольні органи мають спільну мету – захист 
та охорона інтересів держави, діють на підставі однакових принципів. Метою 
взаємодії є оптимізація контрольних заходів, що позитивно впливатиме на 
функціонування об’єкта перевірки, а також забезпечення фінансової дисци-
пліни. 

Найважливішою умовою підвищення ефективності фінансового контро-
лю є відкритість та прозорість діяльності органів публічної влади, зокрема 
шляхом забезпечення доступу до інформації про діяльність органів влади як 
на стадії планування, так і на стадії виконання. 

В цілому, система фінансового контролю повинна бути орієнтована не 
на констатацію правопорушення, а на їх попередження. Але поряд з цим, по-
стала необхідність посилення особистої відповідальності посадових осіб як 
підконтрольних суб’єктів, так і уповноважених на фінансовий контроль ор-
ганів влади. 

Висновки: Отже, для забезпечення ефективності фінансового контролю 
вУкраїні, приведення його у відповідність з міжнародними стандартами, не-
обхідно здійснити ряд суттєвих перетворень, які передбачають реалізацію 
заходів правового, організаційного та методологічного характеру. Мо-
дернізація системи фінансового контролю повинна здійснюватися не фраг-
ментарно, а на підставі дотримання єдиної стратегії розвитку системи кон-
тролю. Потребує переосмислення і мета здійснення фінансового контролю, 
яка повинна полягати в попередженні порушень фінансової дисципліни. Це 
дозволить перевести фінансовий контроль на якісно новий рівень, сприятиме 
подальшому розвитку та підвищенню результативності діяльності контроль-
них органів. 
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