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УКРАЇНА
Нагальною проблемою сьогодення є побудова ефективної моделі
державного фінансового контролю. Її предметно-об’єктною сферою є публічні
фінанси, публічні управлінські дії та публічні майнові ресурси. Для раціонального
та ефективного використання існує система інституцій державного фінансового
контролю. Проблематика розвитку державного фінансового контролю корелює з
такими важливими проблемами публічних фінансів України як зменшення
корупції, підвищення національного добробуту, зменшення обсягів державного
боргу та, відповідно, обсягів бюджетного дефіциту.
Державний фінансовий контроль та підвищення національного добробуту
стали об’єктом досліджень таких вчених як А. В. Хмельков [1, 2, 3] та
О.В. Глущенко [4].
Предметом перевірки з боку суб’єктів та квазісуб’єктів державного
фінансового контролю є публічні фінанси та наслідки публічних управлінських
дій, що виражені у грошовій формі. Враховуючи специфіку та унікальність кожної
з інституцій, що здійснює публічні управлінські дії вважаємо, що найкраще
здійснять їх перевірку квазісуб’єкти державного фінансового контролю.
Для того щоб уявити масштаб проблеми, що досліджується наведемо
розподіл суми транзакцій, що пройшла через єдиний казначейський рахунок
протягом січня - вересня поточного 2021 року. Результати подамо на рисунку 1.
З рисунку можна бачити, що розподіл публічних коштів за регіонами є досить
нерівномірним, але їх загальний обсяг величезний.

Рис.1. Сума транзакцій, що пройшла через Єдиний казначейський рахунок
протягом січня - вересня 2021 року (млрд.грн.)[5].
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За таких умов побудова ефективної системи державного фінансового
контролю, що складається з суб’єктів та квазісуб’єктів прямо залежить від
ефективності використання публічних ресурсів.
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