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В статті розглянуті теоретичні і методичні питання організації фінансово-контрольної діяльності, 
основні проблеми і причини, які обумовлюють необхідність створення единої системи внутрішнього 
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ВСТУП 

Одним з найважливіших напрямків держав-
ної політики є адаптація системи державного 
фінансового контролю до європейських вимог. 
У зв’язку з чим на сучасному етапі особливого 
актуальним постає питання щодо реформуван-
ня чинної системи фінансового контролю й ро-
зроблення нових концептуальних основ органі-
зації системи відомчого фінансового контролю. 
Сьогодні Державна адміністрація залізничного 
транспорту України (УЗ) перебуває на етапі пе-
ретворень, пов'язаних з реформуванням. 

Нова організаційно-економічна структура 
потребує негайного створення дієвої системи 
внутрішнього фінансового контролю галузі, що 
забезпечить ефективність корпоративного 
управління в новій економічній системі.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

Актуальність питання зумовлена необхідні-
стю вжиття кардинальних заходів для удоско-
налення системи управління залізничним тран-
спортом, розмежування функцій державного та 
господарського управління галуззю, які на сьо-
годні виконуються УЗ. Перетворення, пов'язані 
зі створенням нової організаційно-функціо-
нальної структури галузі, передбачають необ-
хідність вживання заходів з виключення в ході 
реформування помилок і пов'язаних з ними не-
гативних наслідків досвіду внутрішнього конт-
ролю. Необхідність систематизації загальних 
основ корпоративного контролю та створення 
єдиної системи внутрівідомчого фінансового 
контролю постають важливою науково-
практичною задачею. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ 

Теоретичні проблеми фінансового контролю 
вивчались багатьма дослідниками. Незважаючи 
на важливість питання оцінки внутрішнього 
контролю, методологічні. питання організації 
фінансово-контрольної діяльності, основні про-

блеми і причини, які обумовлюють необхід-
ність створення единої системи внутрішнього 
фінансового майже не виписані. 

У [1] розглянуті проблеми внутрішнього ко-
нтролю у корпоративному керуванні та основні 
напрямки використання західного досвіду для 
створення служби внутрішнього аудиту пере-
важно у приватному секторі. 

Детально опрацьовано методику фінансово-
го контролінгу, основні підходи до його авто-
матизації в діяльності підприємств,  процес 
прийняття управлінських рішень у діяльності 
підприємств при застосуванні контролінгу [2].  
Сучасні методи вітчизняного і закордонного 
досвіду в дослідженнях у сфері контролінгу 
викладено у [3].   

Процеси становлення і розвитку економіч-
ного контролю незалежної України й особливо-
сті проведення ревізій та аналізу фінансово-
господарської діяльності, теоретичні та мето-
дологічні аспекти їх проведення з метою вияв-
лення порушень й усунення недоліків у фінан-
сово-господарській діяльності суб'єктів госпо-
дарювання розкрито у [4].  

Контроль за фінансово-господарською дія-
льністю акціонерного товариства [4] повинен 
здійснюватися як шляхом залучення незалежного 
зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і 
завдяки внутрішнім механізмам контролю. З цією 
метою авторами розглянуто створення постійно 
діючого структурного підрозділу, який здійснює 
функції поточного контролю за фінансово-
господарською діяльністю суб'єкта господарю-
вання - служби внутрішнього аудиту. До речі, 
суб’єкт господарювання не обмежений у ство-
ренні структурних підрозділів контролю, але в 
будь-якому випад-ку спостережна рада (через 
аудиторський комітет спостережної ради) 
повинна забезпечити функціонування належної 
системи контролю за фінансово-господарською 
діяльністю товариства.  

Наведені роботи та інші подібні джерела 
свідчать про те, що серед дослідників немає 
спільної думки передусім з понять внутрівідо-
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мчого контролю, внутрішнього фінансового 
контролю та їх механізмів. Недостатньо аргу-
ментованим є розподіл контрольних і аудитор-
ських повноважень, що має наслідком дублю-
вання контрольних заходів, надмірне переван-
таження деяких об’єктів ревізіями і перевірка-
ми, при цьому значна частина грошових пото-
ків залишається безконтрольною. Тому потре-
бують доопрацювання теоретичні та методич-
ні аспекти формування цілісної системи внут-
рівідомчого фінансового контролю. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ  

Мета роботи – розглянути проблеми розвит-
ку внутрівідомчого фінансового контролю і 
запропонувати шляхи реформування системи 
фінансового контролю та врегулювання відно-
син, пов’язаних з особливостями створення си-
стеми внутрішнього фінансового контролю 
державного акціонерного товариства залізнич-
ного транспорту загального користування (То-
вариства), а також створення умов щодо під-
вищення ефективності його функціонування, 
розробка теоретичних і методичних аспектів 
формування цілісної системи внутрівідомчого 
фінансового контролю. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Невід’ємним складником управління держа-
вою є контроль, який дає змогу не лише вияв-
ляти, а й запобігати помилкам у роботі, шукати 
нові резерви та можливості.  

Ефективність фінансового контролю у ви-
рішальній мірі залежить від правильної його 
організації. Фінансовий контроль є продовжен-
ням і завершенням державного управління фі-
нансами та в країнах з розвинутим громадянсь-
ким суспільством і ринковою економікою має 
наступний вигляд: загальнодержавний фінан-
совий контроль; відомчий фінансовий конт-
роль; аудит. Функції державного фінансового 
контролю розподіляються між вищими органа-
ми державної влади одночасно із закладами 
управління фінансовою та кредитно-грошовою 
системою. Конкретні форми розподілу зумов-
люються особливостями політичної системи 
держави.  

Організація державного фінансового  
контролю в Україні 

Система органів державного фінансового 
контролю в Україні перебуває на стадії форму-
вання. Фінансовий контроль в Україні здійсню-
ється органами законодавчої влади, органами 

виконавчої влади, спеціальними органами дер-
жавного фінансового контролю, а також не-
державними спеціалізованими організаціями.  

Верховна Рада України за ст. 85 Конституції 
України здійснює фінансовий контроль в ході 
розгляду проектів та затвердження Державного 
бюджету України і звітів про його виконання, 
на спеціальних парламентських слуханнях Ка-
бінету Міністрів України; в ході експертиз та 
заслуховувань Програм діяльності уряду, обго-
ворення і прийняття спеціального фінансового 
законодавства та у інших формах.  

Парламентський контроль за витрачанням 
державних фінансових ресурсів органами і 
установами виконавчої влади здійснюють та-
кож всі постійні комітети Верховної Ради Укра-
їни, кожен в своїй сфері. Особливими контро-
льними повноваженнями наділена Рахункова 
палата Верховної Ради України.  

Державна контрольно-ревізійна служба 
України, її функції і правові основи діяльності 
опираються на закон України “Про державну 
контрольно-ревізійну службу в Україні”. Голо-
вною її задачею є здійснення державного конт-
ролю над використанням методів і матеріаль-
них цінностей, їх збереженням, утриманням і 
достовірністю бухгалтерського обліку і звітно-
сті в міністерствах, інших центральних органах 
державної виконавчої влади, місцевих органах 
влади і самоврядування; розробка пропозицій 
про усунення виявлених недоліків і порушень і 
заходів з їх подальшого усунення.  

Окремі міністерства і відомства України 
здійснюють позавідомчий державний фінансо-
вий контроль.  

Має місце і відомчий фінансовий контроль. 
Це контроль міністерств інших органів держав-
ного управління за діяльністю підвідомчих під-
приємств, установ, організацій. Його здійснюють 
функціонально самостійні структурні кон-
трольно-ревізійні підрозділи (управління, відділи, 
групи) міністерств і відомств, підпорядковані 
безпосередньо керівникам цих органів.  

Робота контрольно-ревізійних підрозділів 
перебуває під постійним наглядом Міністерства 
фінансів України. Основними завданнями 
відомчого контролю є: контроль за виконанням 
державних завдань, економічним витрачанням 
матеріальних і фінансових ресурсів, зберіганням 
державної власності, правильністю постановки 
бухгалтерського обліку, станом контрольно-
ревізійної роботи, боротьба з безгосподарністю.  

В рамках відомчого контролю здійснюється 
повсякденний, систематичний внутрішньогос-
подарський фінансовий контроль, тобто конт-
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роль, що здійснюється на конкретних підпри-
ємствах, в установах і організаціях їх керівни-
ками та функціональними структурними під-
розділами (бухгалтерією, фінансовим або фі-
нансово-плановим відділом, відділами плану-
вання та нормування заробітної плати і т.д.). 
Контрольні функції в даному випадку - необ-
хідна умова процесу повсякденної фінансово-
господарської діяльності. Організацію внутрі-
шнього контролю, згідно з законом України 
“Про підприємства”, покладено на керівника 
підприємства.  

Аналізуючи динаміку показників діяльності 
контрольно-ревізійних підрозділів за останні 
роки, на жаль, не можна говорити про зміцнен-
ня фінансової дисципліни. Зниження обсягів 
виявлених правопорушень супроводжується 
стабільно високою кількістю. Загальна сума 
правопорушень вимірюється мільйонами гри-
вень. Взагалі результати перевірок засвідчили 
масові факти неефективних витрат державних 
ресурсів, фінансових порушень, зловживань, 
що не дало можливості отримати доходів до 
бюджету. В управлінні державним сектором 
економіки простежуються схеми укладання за-
здалегідь збиткових угод, доведення до банк-
рутства тощо, що призвело до втрат доходів 
підприємств [5]. 

На теперішній час система державного вну-
трішнього фінансового контролю в Україні ли-
ше частково враховує основні принципи систем 
внутрішнього фінансового контролю у країнах 
ЄС. Складовими зазначених систем  є фінансо-
ве управління і контроль, внутрішній аудит та 
їх гармонізація на центральному рівні.  

Системи державного внутрішнього фінансо-
вого контролю країн Західної Європи мають 
різний рівень централізації - від централізова-
ного попереднього контролю до розподілення 
відповідальності за здійснення контролю між 
керівниками органів державного сектору з од-
ночасним залученням підрозділів внутрішнього 
аудиту. Сучасне державне управління у розви-
нутих країнах удосконалюється з метою децен-
тралізації систем контролю, інтегрованих з 
управлінням програмами та діяльністю.  

Недоліки системи державного фінансового ко-
нтролю 

Одним з визначальних важелів управління 
фінансовою системою є фінансовий контроль, 
який в Україні потребує як удосконалення в ці-
лому для нормальної реалізації економічної 
стратегії країни, так і покращення контрольно-
го потенціалу органів виконавчої влади, яким 

належить ключова роль у здійсненні державно-
го фінансового контролю. Основними слабки-
ми сторонами системи контролю є [6]: 

1. Відсутність цілісної нормативно-правової 
бази, що на державному рівні регулювала б фу-
нкціонування системи державного фінансового 
контролю. 

2. Термін «контроль» трактується не як «во-
лодіння ситуацією» та «управління процесом», 
а як ревізії, перевірки, тобто лише як виявляючі 
фіскальні заходи, в результаті чого замість пер-
сональної відповідальності керівника та заціка-
вленості у побудові надійної системи фінансо-
вого управління і контролю у нашій країні спо-
стерігається відсторонення керівників від цієї 
діяльності та перекладання окремих функцій на 
головних бухгалтерів та ревізорів; 

3. Нині державними органами здійснюється 
ряд типових заходів контролю, що не врахову-
ють специфічних ризиків кожного конкретного 
сегменту діяльності; 

4. Спостерігається високий рівень плинності 
кадрів, скорочення чисельності штатних пра-
цівників відомчих контрольно-ревізійних під-
розділів через напруженість роботи та невисоку 
заробітну плату, що унеможливлює формуван-
ня стійкого і досвідченого контрольного потен-
ціалу цих органів; 

5. Незважаючи на збільшення результатив-
ності відомчих перевірок досить низьким за-
лишається рівень відшкодувань виявлених по-
рушень. Основна причина цього – проблеми, 
що виникають у процесі реалізації матеріалів 
контрольних заходів, не застосування заходів 
впливу до порушників фінансової дисципліни 
та неналежний рівень правової роботи в окре-
мих управліннях; 

6. Високий рівень безрезультативних конт-
рольних заходів, що проводяться з власної іні-
ціативи органів контролю, що зазвичай є нас-
лідком упущень, які мали місце під час відбору 
об’єктів проведення ревізій, а також низька 
якість самих контрольних заходів; 

7. Відсутність чіткого розмежування функ-
цій та повноважень контрольних органів, єди-
них методологічних основ та правових механі-
змів здійснення контролю; 

8. Наявність неузгодженості та дублювання 
контрольних заходів, що здійснюються органа-
ми фінансового контролю законодавчої та ви-
конавчої влади різних рівнів [7]. 

Таким чином, допущення порушень треба 
відносити не лише до низької фінансової дис-
ципліни, а й до недоліків організаційної та фу-
нкціональної складових контролю. Здійснення 
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ревізій й перевірок не забезпечує достатнього 
рівня профілактичних заходів щодо запобігання 
правопорушенням. 

Можна стверджувати, що система держав-
ного фінансового контролю в Україні, на жаль, 
не забезпечує на належному рівні фінансово-
бюджетну дисципліну і певною мірою не від-
повідає основним критеріям ЄС, а тому потре-
бує конструктивних змін.  

Європейські вимоги до фінансового контро-
лю передбачають: формування системи внут-
рішнього державного фінансового контролю, 
яка включає фінансове управління та контроль; 
внутрішній аудит; гармонізацію на централь-
ному рівні, створення єдиної системи зовніш-
нього незалежного фінансового контролю як на 
центральному, так і на місцевому рівнях [7]. 

Шляхи поліпшення державного фінансового 
контролю 

З огляду на вищенаведене, зміни в системі 
державного фінансового контролю повинні то-
ркатися наступного: 

1. Адаптація законодавства України до законо-
давства ЄС: розроблення відповідних законопроектів 
та внесення змін і доповнень до чинного законо-
давства; визначення єдиної термінології у сфері дер-
жавного фінансового контролю відповідно до вимог 
ЄС, приведення національних систем бухгалтер-
ського обліку і звітності, аудиту, контролінгу до 
міжнародних стандартів. 

2. Створення оптимальної організаційної та 
функціональної структури, яка б відповідала 
сучасній європейській моделі внутрішнього 
державного фінансового контролю. Побудова 
єдиного централізованого органу, який би ко-
ординував діяльність системи внутрішнього 
фінансового контролю з метою забезпечення її 
чіткої організації та здійснював її методологіч-
не забезпечення. 

3. Створення єдиної інформаційної бази да-
них системи державного фінансового контро-
лю. На сьогодні відсутній єдиний інформацій-
ний центр органів фінансового контролю; склад 
та наповнення інформаційних ресурсів не від-
повідає європейським вимогам до організації 
роботи органів фінансового контролю; відсутня 
система класифікації та кодування інформації 
тощо. На заваді створенню ефективної системи 
електронного обміну інформацією між органа-
ми державного фінансового контролю стало 
використання ними різних, не адаптованих 
один до одного програмних продуктів, та наяв-
ність міжвідомчого бар'єра щодо обміну інфо-
рмацією. 

Стан фінансового контролю в залізничній галузі 
України 

Системний аналіз стану і тенденцій розвит-
ку контрольно-ревізійної роботи в залізничній 
галузі також показує, що у її діяльності існує 
низка проблем. Одна з необхідних умов забез-
печення ефективності діяльності галузі та під-
вищення інвестиційної привабливості – ство-
рення системи внутрішнього контролю, що від-
повідає потребам корпоративного управління.  

Недостатня увага до створення дієвого ме-
ханізму контролю може викликати найсерйоз-
ніші збої в системі управління. Зокрема, в кінці 
XX – початку XXI ст. серйозно загострилися 
проблеми у сфері корпоративного бізнесу. Ма-
сштабні скандали, що потрясли найбільші кор-
порації в різних галузях економіки США і Єв-
ропи, змусили критично поглянути на реальне 
становище справ в корпоративному управлінні, 
а також підірвали довіру до зовнішнього ауди-
ту. Жорсткі вимоги до створення і підтримки 
ефективних систем внутрішнього аудиту і вну-
трішньо корпоративного контролю містяться в 
законодавстві більшості економічно розвине-
них країн. Активна інтеграція в світову еконо-
міку, вихід на міжнародні ринки фінансових 
запозичень вимагають створення адекватної 
системи внутрішнього контролю галузі. 

У час реформування зростає необхідність 
ефективного управління і адекватного внутрі-
шнього контролю. Які б зміни не відбувалися в 
характері роботи зовнішніх контролерів, нині 
завдання служби внутрішнього контролю чітко 
визначені, її розвиток має йти паралельно з 
удосконаленням системи управління діяльніс-
тю суб'єктів господарювання. Мається на увазі 
широкий діапазон цілей і завдань за усіма аспе-
ктами класичного управління та контролю гос-
подарських операцій з ресурсами, кадрами, ви-
робництвом, фінансами, інвестиціями [8]. 

Основними завданнями реформування системи 
фінансового контролю у галузі є оптимізація орга-
нізаційних структур контролю та не допущення ду-
блювання контрольних функцій, зміна пріоритетів - 
від інспектування до внутрішнього контролю; 
визначення з урахуванням європейського досвіду 
методології здійснення внутрішнього контролю і 
внутрішнього аудиту з метою деталізації та уніфі-
кації контрольних процедур; створення належної 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури галу-
зі. Створення сучасної системи галузевого вну-
трішнього фінансового контролю потребує узгод-
ження із загальними пріоритетами фінансової і май-
нової політики УЗ, а також з процесом реформ, що 
проводяться.  
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Особливості побудови системи фінансового 
контролю в умовах реформування  

залізничного галузі 

На теперішній час опрацьовано і схвалено 
рішеннями Кабінету Міністрів України дві мо-
делі реформування галузі: 

1. Створення Державної акціонерної компа-
нії (розпорядження КМУ від 27.12.2006 № 51 
«Про схвалення Концепції Державної програми 
реформування залізничного транспорту»);  

2. Створення на I етапі реформування дер-
жавного господарського об’єднання у формі 
державного концерну (постанова КМУ від 
16.12.2009 № 1390 «Про затвердження Держав-
ної цільової програми реформування залізнич-
ного транспорту на 2010-2015 роки»).  

Президент України Віктор Янукович 
15.03.2012 підписав Закон № 4443-VI Про вне-
сення змін до Закону України «Про залізнич-
ний транспорт» [9]. Крім того, 23 лютого 
2012 р. Верховна Рада схвалила в другому по-
вторному і як Закон урядовий законопроект 
Про особливості утворення державного акціо-
нерного товариства залізничного транспорту 
загального користування. [10]. 

Закон визначає правові, економічні та орга-
нізаційні особливості утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного транспо-
рту загального користування, 100 відсотків ак-
цій якого належать державі, управління і роз-
порядження його майном та спрямований на 
забезпечення економічної безпеки і захисту ін-
тересів держави.  

Згідно із законом, «Товариство утворюється 
як публічне акціонерне товариство, 100 відсот-
ків акцій якого закріплюються в державній вла-
сності, на базі Державної адміністрації залізни-
чного транспорту України, а також підпри-
ємств, установ та організацій залізничного 
транспорту загального користування, які реор-
ганізовуються шляхом злиття». 

Товариство є правонаступником усіх прав і 
обов'язків Державної адміністрації залізнично-
го транспорту України та підприємств залізни-
чного транспорту" [10]. Таким чином, акціону-
вання і реформа дозволять зробити структуру 
залізничного транспорту більш прозорою, під-
вищити якість корпоративного управління та 
ефективність прийняття рішень. В результаті, 
зміна форми власності дозволить прискорити 
реалізацію власних інвестиційних програм УЗ і 
залучати фінансування на модернізацію інфра-
структури. Компанія також зможе залучати зо-
внішніх інвесторів і створювати спільні підпри-
ємства. Зокрема УЗ зможе залучити фінансу-

вання, яке Європейський Союз спрямовує на 
структурні реформи в Україні. 

Зарубіжний досвід реформування залізнич-
ного транспорту свідчить, що у світі немає єди-
ної концепції управління і розвитку залізниць, 
але найбільш оптимальною і перспективною 
формою суб’єкта господарювання, яка враховує 
специфіку функціонування залізничного транс-
порту, як єдиного виробничо-технологічного 
комплексу, і органічно поєднує централізоване 
управління перевізним процесом та ринкові 
принципи господарювання, є державна акціо-
нерна компанія.  

Етапи перетворень, пов'язаних з реформу-
ванням та створенням нової організаційно-
функціональної структури, передбачають необ-
хідність вжиття заходів з виключення в ході 
реформування помилок і пов'язаних з ними не-
гативних наслідків досвіду внутрішнього ауди-
ту і контролю. Одна з необхідних умов забез-
печення ефективності економічної діяльності, 
фінансової стійкості, підвищення інвестиційної 
привабливості і ринкової вартості Компанії - 
створення галузевої системи внутрішнього фі-
нансового контролю (ВФК УЗ), що відповідає 
потребам корпоративного управління.  

При реформуванні залізничного транспорту 
виникають додаткові ризики, які необхідно мі-
німізувати шляхом посилення ролі внутрішньо-
го контролю та аудиту. 

Приведення у відповідність міжнародним 
вимогам системи ВФК УЗ забезпечить надання 
додаткових гарантій прозорості фінансової дія-
льності УЗ, підвищить її корпоративний рейтинг, 
як наслідок, стане передумовою зростання 
інвестиційної привабливості і ринкової вартості.  

Краща практика корпоративного управління 
крупними міжнародними і російськими компа-
ніями, що мають розгалужену мережу відособ-
лених структурних підрозділів і дочірніх това-
риств, свідчить про те, що має бути створена 
єдина система (ЄС ВФК УЗ) на основі вдоско-
налення діяльності служби внутрішнього ауди-
ту і розвитку системи внутрішнього контролю 

Необхідність формування ЄС ВФК УЗ обу-
мовлена наступними основними причинами: 
- керівництво недостатньо реалізує свою 

роль в системі контролю як одну з головних 
функцій управління (мають місце виправ-
дання неправомірних дій з метою прихова-
ти недбалості і помилки); 

- контрольні функції структурних підрозділів 
не пов'язані в єдиний комплекс, розподіл 
повноважень і відповідальності за здійс-
нення внутрішнього контролю регламенто-
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вані нечітко; 
- оперативний (поточний) контроль, здійс-

нюваний підрозділами в ході фінансово-
господарських операцій, недостатньо ефек-
тивний, відхилення і порушення у фінансо-
во-господарській діяльності виявляються в 
основному при подальшому контролі; 

- обсяг фінансових втрат, що виявляються, не 
знижується, при цьому багато порушень у 
фінансово-господарській діяльності постій-
но повторюються, тобто носять системний 
характер. 
На рівні корпоративного центру побудова 

системи ВФК УЗ повинна здійснюватися по 
функціональних напрямах відповідними під-
розділами апарату управління. У крупних галу-
зевих господарствах, що мають географічно 
відособлені філії і підрозділи, для координації 
роботи по формуванню системи ВФК УЗ фор-
муються центри відповідальності, які реалізу-
ють наступні основні задачі: 
- координація ризик-орієнтовної системи 

ВФК УЗ; 
- розробка рекомендацій з оптимізації доку-

ментообігу і зниженню ризиків; 
- сприяння менеджменту з впровадження 

процедур внутрішнього контролю; 
- моніторинг ефективності процедур внутрі-

шнього контролю і процесу управління ри-
зиками. 
Крім того, існуючим системам контролю 

притаманна невпорядкованість. Найважливі-
шими ознаками невпорядкованості управлінсь-
ких систем є: зростання інформаційного шуму 
та інформаційного надлишку документопото-
ків, процедур і регламентів управління; надміру 
структур і штатних розписів. Йдеться про до-
кументи та інформацію в них, які надходять не 
за призначенням, не мають інформаційної цін-
ності, дублюються тощо, перенавантажуючи 
інформаційну систему. Часто такі потоки інфо-
рмації ніхто не контролює [11]. 

Створення центрів відповідальності на рівні 
регіональних центрів корпоративного управ-
ління дозволить виключити дублювання і пара-
лелізм в роботі, підвищити якість контрольних 
заходів. Центри відповідальності регіональних 
одиниць корпоративного управління в рамках 
своєї діяльності з питань координації побудови 
ризик-орієнтовної системи ВФК УЗ мають вза-
ємодіяти по функціональних напрямах з приче-
тними підрозділами галузевих управлінь. 

В цілому координацію роботи по формуван-
ню системи ВФК УЗ, моніторинг результатів і 
нагляд за впровадженням і застосуванням про-

цедур внутрішнього контролю забезпечує Го-
ловне управління контролю та аудиту УЗ (зага-
льноприйняте скорочення – ЦКРУ УЗ). Воло-
діючи значним досвідом і актуальною 
інформацією про виявлені в ході перевірок різ-
ні види ризиків і заходи з їх усунення або зни-
ження, ЦКРУ УЗ сприяє побудові системи 
управління ризиками за такими напрямками:  
- надання інформації про існуючі і знов виявле-

ні ризики для формування реєстру типових 
ризиків, що повинне сприяти забезпеченню 
єдиного методологічного підходу до виявлен-
ня, оцінки і управління ризиками; 

- систематизація інформації по процедурах 
виявлення і аналізу ризиків з проведенням 
оцінки ефективності антиризикових заходів 
в окремих сферах управління; 

- формування системи моніторингу процесу 
управління ризиками з метою її подальшого 
аналізу і представлення керівництву даних 
про рівень ризиків і ефективності заходів 
щодо їх зниження. 
Контрольні функції делегуються певним ор-

ганізаційним структурам згідно з класифікаці-
єю контрольних підсистем. Для контролю за 
інформаційними модулями на різних рівнях 
управління та за різними нормами (в тому числі 
методиками оцінювання підконтрольних пока-
зників) створено організаційні структури 
(управління). Адміністративна структура при-
значена для контролю керівників, а оперативні 
– безпосередньо виконавців, тобто на операти-
вному рівні адміністративна організаційна 
структура перетворюється в декілька оператив-
них залежно від функцій.  

Виходячи з російського і міжнародного до-
свіду впровадження і моніторингу системи вну-
трішнього аудиту і контролю, в подальшому 
пропонується наступне розмежування компете-
нцій суб'єктів внутрішнього контролю: 
- Рада директорів відповідає за рівень аудиту 

і контролю і затвердження політики внут-
рішнього аудиту; 

- підрозділи контролю відповідають за роз-
робку, затвердження і проведення контро-
льних процедур, щоденний моніторинг їх 
ефективності; 

- служба внутрішнього аудиту і контролю 
оцінює ефективність системи внутрішнього 
контролю і управління ризиками, своєчасно 
інформує Генерального директора УЗ про 
результати аудиту, взаємодіє з комітетом з 
аудиту Ради директорів. 
Налагоджена система внутрішнього контро-

лю захищає від помилок, які можуть виникати в 
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поточній роботі, і, як наслідок, зводить до мі-
німуму можливість прийняття неправильних 
рішень та завдання збитків. Це повністю стосу-
ється як ненавмисних, так і навмисних поми-
лок. До того ж випадкові помилки легко вияви-
ти при налагодженому внутрішньому контролі, 
а навмисні тільки при бездоганно продуманій 
системі постійних перевірок та розмежування 
відповідальності. Деякі спеціалісти стверджу-
ють, що система внутрішнього контролю добре 
працює лише тоді, коли внутрішньогосподар-
ський контроль здійснюється службою внутрі-
шнього аудиту і погано, коли він покладений на 
ревізійну комісію [12]. З цим не можна погоди-
тись, оскільки внутрішній аудит є лише одним з 
елементів системи внутрішнього контролю. 

Розвиток і вдосконалення діяльності функ-
ціонально структурованої системи на умовах 
централізації і зміцнення контрольної вертикалі 
повинен розвиватися по наступних основних 
стратегічних напрямах: 
- аналіз і оцінка систем внутрішнього конт-

ролю, управління ризиками; 
- фінансовий аудит системи бухгалтерського 

внутрішнього контролю; 
- операційний аудит постачання, логістики, 

маркетингу та ін.; 
- аудит на відповідність (комплекс-аудит) – 

перевірка дотримання вимог чинного зако-
нодавства, а також її внутрішніх норматив-
них документів; 

- застосування СААТ-систем (СААТ – міжна-
родні стандартизовані програмні системи 
комп’ютерного аудиту (computer assisted 
audit techniques), які дають змогу ефективно 
автоматизувати процес фінансового аналізу 
та аудиту). 
На жаль, впровадження СААТ-систем у 

державних фінансових та фінансово-
контрольних органах України ще не розпочало-
ся, але вже створено підґрунтя для їх викорис-
тання. У нас уже впроваджена міжнародна сис-
тема бухгалтерського обліку, наразі вивчаються 
та впроваджуються міжнародні стандарти ау-
диту, досягнуто високого рівня оснащення та 
володіння інформаційними технологіями, прак-
тично всі об'єкти аудиту ведуть бухгалтерський 
облік за допомогою програмних бухгалтерсь-
ких систем. Типовість завдань фінансового 
аналізу, аудиту й контролю, які виконуються 
фінансовими та контрольними державними ор-
ганами України, а також спільна мета їх діяль-
ності – забезпечення ефективного управління 
державними коштами - дає підстави для вико-
ристання фахівцями цих органів наведеного до-

свіду роботи з СААТ-системами. Адже для до-
сягнення високого професійного рівня роботи 
фінансових аудиторів та аналітиків у період гло-
балізації економіки вітчизняні інформаційно-
аналітичні програми системи необхідно підси-
лити новим інструментарієм – міжнародними 
стандартизованими СААТ-системами, що відпо-
відатиме світовій сучасній практиці аудиту [5]. 

Впровадження ЄС ВФК є досить складним 
процесом, який складається із наступних етапів: 
- опис існуючої інформаційно-аналітичної 

системи галузі; 
- визначення вимог до необхідної інформації; 
- побудова формалізованої системи управ-

лінської звітності; 
- побудова методики внутрішньовиробничо-

го аналізу; 
- побудова системи фінансового планування 

та ін.; 
- створення ЄС ВФК, покладення функцій з 

координації, планування та проведення ко-
нтрольних заходів; 

- розробка та затвердження Порядку прове-
дення контрольних заходів у системі; 

- розробка спільних міжвідомчих норматив-
них документів щодо проведення щоквар-
тальних взаємних звірок за переданими ма-
теріалами контрольних заходів.  

ВИСНОВКИ 

Реалії сьогодення потребують впровадження 
змін у структурі, формах і методах контрольно-
ревізійної роботи, тобто у всій системі фінан-
сового контролю. Як показала практика роботи 
крупних компаній, найбільш ефективної в да-
ний час є ЄС ВФК, що поєднує в своїй структу-
рі службу внутрішнього аудиту і функціональ-
ну форму внутрішнього контролю структурних 
підрозділів. В цілях створення ЄС ВФК, адек-
ватної функціонально-структурним перетво-
ренням, що відбуваються при реформуванні 
галузі, слід укріпити контрольну вертикаль, а 
також забезпечити координацію дій всіх систем 
і структурних підрозділів в рамках здійснюва-
них ними окремих функцій контролю. 

Таким чином, вирішення поставлених за-
вдань по формуванню і розвитку ЄС ВФК УЗ 
дозволить при дотриманні пріоритетів побудо-
ви контрольної вертикалі забезпечити підви-
щення ефективності корпоративного управлін-
ня; збереження, цільове і ефективне викорис-
тання фінансових і матеріальних ресурсів, по-
кращить ефективність фінансового контролю за 
управлінням державними коштами. Ця робота є 
необхідною умовою для успішної реалізації 
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реформування залізничного транспорту. 
Реалізація процесу реформування системи 

фінансового контролю за визначеними напря-
мами повинна відбуватися поетапно, з чітко 
визначеним планом дій із зазначенням цілей, 
термінів виконання та відповідальних виконавців. 
Реалізація цього плану дозволить створити 
систему контролю вертикально інтегрованої 
структури - державного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального корис-
тування, здатного ефективно функціонувати в 
умовах загострення міжнародної технологічної 
конкуренції, підвищити ефективність функціо-
нування галузі та, як наслідок, призведе до під-
вищення конкурентоспроможності українських 
залізниць на ринку транспортних послуг, збі-
льшення зайнятості населення у всіх регіонах 
України та відрахування податків, зборів 
(обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів. 
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В. И. ШИНКАРЕНКО, О. Ю. ГРЕСОВА, Е. Г. ГРЕСОВА 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ  

В статье рассмотрены теоретические и методические вопросы организации финансово-контрольной 
деятельности, основные проблемы и причины, обуславливающие необходимость создания единой системы 
внутреннего финансового контроля в Государственной администрации железнодорожного транспорта 
Украины на етапе реформирования. 

Ключевые слова: финансовый контроль, железнодорожная отрасль, реформирование, требования к 
контролю 

 
V. I. SHYNKARENKO, O. I. GRESOVA, Y. G. GRESOVA 

ISSUES OF INTERNAL CONTROL DURING THE REFORM PERIOD 

The paper considers theoretical and methodological problems of organization and financial control activities, the 
main problems and reasons causing the need for a unified system of internal financial control in the State 
Administration of Railway Transport of Ukraine at the stage of the reform.  

Keywords: financial control, railway industry, reforms, monitoring requirements 
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