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У статті уточнено сутність та роль державно-управлінських механізмів у сфері парламентського фінансового
контролю. На цій підставі уніфіковано механізми парламентського контролю у сфері публічних фінансів (соціально-економічний, організаційно-правовий, інформаційно-комунікативний, кадровий) із позиції обґрунтування комплексного механізму.
Сформовано модель комплексного механізму парламентського контролю у сфері публічних фінансів на засадах інтегративної взаємодії соціально-економічної, організаційно-правової, інформаційно-комунікативної
та кадрової його складових, що детермінуються: метою, завданнями, функціями, об᾿єктами та суб᾿єктами,
які репрезентують кількісно-якісні зрушення у складі парламентського фінансового контролю; системою базових принципів формування та реалізації комплексного механізму парламентського фінансового контролю;
формами, методами, інструментами, важелями відповідно до загальноконкурентних стратегій розвитку парламентського фінансового контролю.
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The article clarifies the essence and role of state-management mechanisms in the sphere of parliamentary financial
control. On this basis, the basic mechanisms of parliamentary control in the field of public finances (socio-economic,
organizational-legal, informational-communicative, personnel) are unified from the standpoint of substantiation of
its integrated mechanism.
The model of the complex mechanism of parliamentary control in the field of public finances is formed on the
basis of the integrative interaction of socio-economic, organizational-legal, informational-communicative and
personnel components of it, which are determined: purpose, tasks, functions, objects and subjects that represent
quantitatively-qualitative changes in the composition of parliamentary financial control; a system of basic principles
for the formation and implementation of a comprehensive mechanism of parliamentary financial control; forms,
methods, tools, levers in accordance with the general competitive strategies of parliamentary financial control
development.
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Постановка проблеми. Дослідження кращих
світових практик парламентської діяльності засвідчують, що в країнах з усталеними демократичними традиціями інститут парламентського
контролю у сфері публічних фінансів є: по-перше, важливим атрибутом консолідованої та розвиненої демократії в правовій державі; по-друге,
чітким індикатором існування незалежної системи державного фінансового контролю (ДФК),
підзвітного громадськості; по-третє, свідченням
високого рівня розвитку громадянського суспільства та його активної участі в процесі вироблення державної політики й контролю за її успішною

реалізацією. З огляду на це становлення парламентсько-президентської моделі відповідального
та представницького врядування в Україні зумовлює зміну вектора розвитку інституту парламентського контролю у сфері публічних фінансів
у напрямі впровадження парадигмальних засад
модерної моделі ДФК – публічного аудиту (“контроль заради результативності, ефективності та
верховенства права”).
Необхідність вирішення вищеокреслених завдань актуалізує доцільність уніфікації державно-управлінських механізмів, що забезпечують
розвиток парламентського контролю у сфері пу© Тусупова Л.А., Базика С.К., 2018
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блічних фінансів в умовах модернізації державного управління в Україні.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше
частин загальної проблеми. Системний огляд
вітчизняних наукових робіт у сфері парламентського фінансового контролю (ПФК) засвідчує,
що найбільш значущими в контексті тематики
дослідження є розробки таких науковців, як:
А.Нечай [10], І.Розпутенка [13] (розглядають теоретичні засади публічних фінансів); І.Басанцова
[4], Н.Обушної [11], Ю.Слободяник [16] (досліджують питання незалежного державного зовнішнього фінансового контролю/аудиту публічного
сектору); З.Варналія [5] (розкриває механізми
імплементації передового зарубіжного досвіду в
систему зовнішнього ДФК України); В.Максімової [8], В.Піхоцького [12] (вивчають загальну тео
рію контролю, основи методології та організації
ПФК в Україні); В.Невідомого [9], В.Симоненка
[15] (висвітлюють питання модернізації Рахункової палати як вищої незалежної аудиторської інституції держави) та ін.
Разом із тим аналіз наукової літератури засвідчив, що фундаментальні наукові розробки щодо
формування механізмів ПФК в Україні за рахунок утвердження парадигмальних засад відповідального та представницького врядування ще
залишаються далекими від завершення.
Формулювання цілей (мети) статті. З огляду на зазначене, головна ідея статті полягає в
обґрунтуванні теоретичних положень щодо формування механізмів парламентського контролю у
сфері публічних фінансів в умовах модернізації
державного управління в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття “механізми державного
управління” є базовим при формуванні управлінського впливу, який реалізується системою державного управління. Тому надалі зосередимо увагу на визначенні сутності та змісту конкретних
механізмів державного управління, за допомогою
яких відбувається реалізація парламентського фінансового контролю в публічному секторі.
Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови під механізмом (грец.
μηχανή mechané − машина) розуміють внутрішню
побудову, систему чого-небудь, сукупність станів
і процесів, з яких формується певне фізичне, хімічне та інше явище; переважно поняття “механізм” використовують у техніці як пристрій, який
передає або перетворює рух [6, с. 665]. Зрозуміло,
що наведені визначення поняття “механізм” до72

сить складно адаптувати до контексту прийняття та
забезпечення реалізації державно-управлінських
рішень у сфері ПФК. Адже вони не передбачають можливості справляння впливу на суспільні
відносини за допомогою використання нормативно-правових, суспільно-політичних та інших
засобів, що повною мірою стосується й сфери державного управління.
Власне процес формування та реалізації механізмів державного управління відбувається в
тісній взаємодії суб᾿єкта управління та об᾿єкта
управління, в єдності відносин і діяльності, а їх
функціонування – у певній системі (підсистемі).
Сукупність складових і порядок функціонування
механізмів державного управління визначається
метою, засобами впливу на об᾿єкт, зв᾿язками між
елементами системи, наявністю ресурсів, можливостями та конкретними умовами середовища.
У вітчизняній науці до цього часу не вироблено
єдиного узгодженого підходу до визначення поняття “механізми державного управління”. Як правило, під механізмами державного управління розуміють способи розв᾿язання суперечностей явища
чи певного процесу в державному управлінні, послідовну реалізацію дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних
форм і методів управління [7, с. 375–376].
У свою чергу, Г.Атаманчук [2] механізм формування та реалізації державного управління
визначає як “сукупність та логічний взаємозв’язок соціальних елементів, процесів і закономірностей, через які суб’єкт державного управління
“схоплює” потреби, інтереси та цілі суспільства,
закріплює їх у своїх управлінських рішеннях і
діях та практично втілює їх у життя, спираючись
на державну владу” [2].
Водночас В.Бакуменко визначає механізми
державного управління як практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на суспільство,
виробництво, будь-яку соціальну систему з метою
досягнення поставлених цілей. На думку науковця, реальний механізм завжди конкретний і
здійснюється з використанням наявних ресурсів.
Може бути відображений такою схемою: “цілі →
рішення → впливи → дії → результати”. Згідно з
характером факторів впливу на процеси державного управління виокремлюють політичні, економічні, соціальні та правові механізми [3, с. 116–117].
В.Авер’янов механізм державного управління визначає як сукупність відповідних державних
органів, організованих у систему для досягнення
цілей (виконання завдань) державного управлінВісник НАДУ. Серія “Державне управління” • 4'2018
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вого. Аналогічної точки зору притриРис. 1. Склад інституту парламентського контролю
мується й О.Труш, який зазначає, що
у сфері публічних фінансів [власна розробка авторів]
“реалізація державної політики здійснюється за допомогою комплексного
тів, принципів, методів, інструментів та важелів
механізму державного управління, який включає
впливу, за допомогою яких створюються умови
набір окремих механізмів (правовий, організаційдля реалізації функцій незалежного державного
ний, економічний тощо), що дає змогу реалізувати
зовнішнього фінансового контролю/аудиту у сфеконкретний напрям державної політики відповідрі публічних фінансів та оптимальної організації
но до сфер суспільної діяльності” [17]. Саме такий
й подальшого розвитку всіх його елементів на
підхід і буде використано в нашому подальшому
засадах публічності. Цей підхід дає змогу уніфідослідженні. При цьому складові комплексного
кувати такі чотири складові механізми ПФК, як:
механізму парламентського контролю у сфері пусоціально-економічний, організаційно-правовий,
блічних фінансів будемо розглядати в контексті
інформаційно-комунікативний, кадровий (рис. 2).
специфіки означеної сфери діяльності.
МЕХАНІЗМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ
У зв᾿язку з цим зауважимо, що парУ СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ
ламентський контроль у сфері публічних
фінансів доречно розглядати як один із базових елементів соціального суспільного
ОрганізаційноКадровий
СоціальноІнформаційноправовий
економічний
комунікативний
каркасу, який удосконалює інституціональну інфраструктуру публічного сектору загалом і державного управління
зокрема (рис.1).
Забезпечення об᾿єктивної оцінки результативності, ефективності, економічності
Отже, інститут парламентського та законності
формування, розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів
контролю у сфері публічних фінансів − коштів та реалізації урядових політик, програм чи заходів, а також правильності звітності
відповідно до чинних законів та положень, що здійснюється на засадах публічності.
це комплекс формальних і неформальПередбачає розробку рекомендацій щодо модернізації державного управління
них правил (законів, норм, стандартів,
Рис. 2. Механізми парламентського контролю у сфері
концепцій та ін.), що уніфікують зміст
публічних фінансів [власна розробка авторів]
парламентського фінансового контролю
публічного сектору, та механізмів, що
регулюють їх дію на практиці.
На основі вищевикладеного коротко охаракте
Ураховуючи викладене, під поняттям “мехаризуємо зміст та склад визначених механізмів ПФК.
нізми парламентського контролю у сфері публічСоціально-економічний механізм ПФК сприяє
них фінансів” (далі − механізми) пропонуємо
високому рівню розвитку громадянського су
розуміти сукупність норм, постулатів, стандарспільства та зумовлює залучення до розробки
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публічної політики та контролю за ефективністю
її реалізації різних стейкхолдерів. Ідеться про те,
що різноманітні компоненти (соціально-ціннісні,
суспільно-політичні, економічні) цього механізму
мають забезпечувати зростання соціального запиту платників податків на отримання достовірної
і повної інформації про стан і якість управління
публічними фінансами, а також реалізацію ефективних економічних відносин і процесів щодо
здійснення ПФК, узгоджуючи при цьому інтереси
політичного керівництва і державного управління
(Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рахункова палата, політичні партії, ЗМІ та ін.).
Організаційно-правовий механізм − це визначальний управлінський механізм, який впливає на
організаційно-функціональну діяльність у сфері
ПФК і представлений правовою, організаційною
та нормативною (міжнародні стандарти у сфері
аудиту публічних фінансів) компонентами. Зазначений механізм має забезпечувати належне правове регулювання взаємовідносин, що виникаСУБ’ЄКТИ:
Верховна Рада України та її
комітети, Рахункова палата,
Кабінет Міністрів України,
народні депутати та ін.

1. ПРИНЦИПИ INTOSAI
2. ПРИНЦИПИ EUROSAI
3. ПРИНЦИПИ
ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ
ПАЛАТИ:

законності, незалежності,
об᾿єктивності, безсторонності,
гласності, неупередженості

МЕТОДИ
Загальнонаукові та
спеціальні методи

механізмів, оскільки він детермінує ефективність
і якість ПФК, а також можливість інформування
громадськості щодо її здійснення. Доцільність
його функціонування пояснюється тим, що наразі має місце взаємозв᾿язок між ефективністю
роботи інформаційно-комунікативного механізму управління й загальним рівнем ефективності
функціональної діяльності всієї системи ДФК.
Кадровий механізм передбачає вдосконалення
кадрового забезпеченням системи ПФК та підвищення ефективності функціонування цієї системи
загалом.
Загальна сукупність уніфікованих механізмів
ПФК є цілісною системою впорядкування ролей
і взаємовідносин суб’єктів ПФК, особливості
функціонування яких знаходять своє відображення в характерних рисах комплексного механізму
парламентського контролю у сфері публічних
фінансів (далі – комплексний механізм ПФК) як
складного державно-управлінського та соціально-економічного утворення (рис. 3).

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО
КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ
МЕТА − забезпечення об᾿єктивної оцінки результативності,
ефективності, економічності та законності формування, розподілу
(перерозподілу) та використання публічних фондів коштів та
реалізації урядових політик, програм чи заходів, а також
правильності звітності відповідно до чинних законів та положень,
що здійснюється на засадах публічності

ОБ’ЄКТИ:
діяльність органів публічної влади та
інших суб᾿єктів господарювання, що
мають відношення до
формування, управління та
використання публічних коштів та
управління публічним майном

ЗАВДАННЯ:
− створення інституціональних
засад функціонування ПФК у країні;
ФУНКЦІЇ
− мінімізація зловживань у сфері
публічних фінансів за рахунок
1. Загальні: аналітико-діагностична; регулятивна; превентивних дій; удосконалення
управління
та
підзвітності органів публічної влади (інформаційна); легітимації соціально- використання публічних коштів;
економічних рішень держави; соціалізації громадянського суспільства.
− розширення
інституційної
2. Спеціальні: дають можливість визначити особливості та умови ПФК; спроможності Рахункової палати як
установлюють специфіку того чи іншого суб’єкта або об’єкта ПФК.
ВОА та забезпечення розвитку її
3. Допоміжні: від яких залежить якість ПФК загалом
правової та методологічної бази
функціонування
відповідно
до
кращих практик ЄС;
− сприяння
консолідації
та
ТЕХНОЛОГІЇ
солідарності влади й суспільства,
внаслідок надання користувачам
об᾿єктивної
інформації
про
діяльність публічного сектору;
СТАНДАРТИ INTOSAI
ФОРМИ
− створення стимулів для постійної
системи
ДФК
та
Базові принципи
Необхідні умови для
Фінансовий аудит модернізації
механізмів публічного управління та
функціонування ВОА
Фундаментальні
Аудит відповідності ін.
Загальні керівні
принципи аудиту
Аудит ефективності
принципи аудиту

СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ

ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ

КАДРОВИЙ
МЕХАНІЗМ

НАПРЯМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПК У СФЕРІ ПФ

Рис. 3. Модель Комплексного механізму парламентського контролю у сфері публічних фінансів
ють у процесі проведення ПФК, а також сприяти
впорядкуванню структурних зв᾿язків між його
елементами, вибудовуючи відповідну ієрархію.
Інформаційно-комунікативний механізм є одним із центральних у загальному комплексі використовуваних системою ПФК управлінських
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Отже, згідно із системним підходом соціально-економічний, організаційно-правовий, кадровий та інформаційно-комунікативний механізми
в рамках комплексного механізму ПФК детермінуються: 1) метою, завданнями, функціями,
об᾿єктами та суб᾿єктами, що репрезентують кільВісник НАДУ. Серія “Державне управління” • 4'2018
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кісно-якісні зрушення в складі ПФК; 2) системою
базових принципів формування та реалізації комплексного механізму розвитку ПФК; 3) формами,
методами, інструментами, важелями відповідно до
загальноконкурентних стратегій розвитку ПФК.
При цьому метою функціонування комплекс
ного механізму ПФК є забезпечення об᾿єктивної
оцінки результативності, ефективності, економічності та законності формування, розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів
коштів та реалізації урядових політик, програм
чи заходів, а також правильності звітності відповідно до чинних законів та положень, що здійснюється на засадах публічності.
Водночас головна мета комплексного механізму ПФК визначає його завдання, що відображають об᾿єктивні тенденції, соціальні та економічні
закони, рекомендації теорії управління у сфері
державного зовнішнього контролю/аудиту.
Серед таких завдань найбільш значущими є:
створення інституціональних засад функціонування ПФК в країні; мінімізація зловживань у
сфері публічних фінансів за рахунок удосконалення управління та використання публічних коштів
органами публічної влади; розширення інституційної спроможності Рахункової палати як ВОА
та забезпечення розвитку її правової та методо-

логічної бази функціонування згідно з кращими
практиками ЄС; сприяння консолідації та солідарності влади й суспільства, унаслідок надання
користувачам об᾿єктивної інформації про діяльність публічного сектору; створення стимулів для
постійної модернізації системи ДФК та механізмів публічного управління та ін.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, можемо констатувати, що
комплексний механізм ПФК має функціонувати як
цілісна система гармонійної взаємодії ідентифікованих управлінських механізмів ПФК, ключовими серед яких є соціально-економічний, організаційно-правовий, інформаційно-комунікативний
і кадровий, які у своїй сукупності формують
умови та порядок здійснення парламентського
контролю у сфері публічних фінансів та уможливлюють реалізацію функцій ПФК в умовах модернізації державного управління з цілевизначальним характером впливу на його результативність
та ефективність, а також підзвітність управління
в публічному секторі. При цьому уніфіковані механізми ПФК базуються на взаємозв᾿язках і взаємодіях між собою в публічній сфері та формують
характерні ознаки комплексного механізму, чітке
виокремлення яких потребує подальших ґрунтовних наукових досліджень і дискусій.
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