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Актуальність теми полягає в тому, що після підписання Угоди про 
асоціацію, в Україні було розпочато процес наближення вітчизняної 
економічної системи до відповідних систем європейського зразка. З 
метою забезпечення реалізації принципів економічної діяльності, що 
притаманні Європейському Союзу Україна більш активно продовжила 
процес адаптації власного законодавства, керуючись положеннями 
відповідної угоди.  

Варто зазначити, що адаптація законодавства України до 
законодавства ЄС не означає досягнення їх повної ідентичності, а взаємну 
узгодженість між ними, відсутність суперечностей тощо. Обґрунтування 
основних теоретичних підходів гармонізації законодавства України до 
європейських стандартів полягає у виявленні сучасних глобальних 
тенденцій, які відбуваються в господарських та фінансово-економічних 
системах, зокрема європейських країн.  

Вплив трансформаційних процесів вимагає від України 
удосконалення в сфері державного фінансового контролю.  

Крім згаданої вище Угоди про асоціацію (2014 р.) [5], до системи 
правового забезпечення євроінтеграційних процесів віднесено: Угоду про 
партнерство та співробітництво між Україною і Європейським 
співтовариством та її державами-членами від 16 червня 1994 року, яка 
започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, 
торговельних, економічних та гуманітарних питань, основні параметри 
подальшого співробітництва визначені Указами Президента України від 
11.06.1998 р. «Про затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС», від 
14.09.2000 р. «Про програму інтеграції України до ЄС», Постановою 
Верховної Ради України від 17.01.2002 р. «Про рекомендації за 
підсумками парламентських слухань з питань реалізації державної 
політики інтеграції України до ЄС», Законом України від 18.03.2004 р., 
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» [1] та ін.  

Державний контроль є обов’язковою функцією управління 
державними коштами, невід’ємною складовою регулюючої системи, 
завдання якої полягає в тому, щоб розкривати відхилення від прийнятих 
стандартів і порушення принципів законності, підвищувати ефективність 
та економію державних коштів. Тож контроль повинен виявляти ці 
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проблеми на максимально ранній стадії для їх виправлення, притягнення 
винних до відповідальності, забезпечення відшкодування втрат і вжиття 
заходів щодо недопущення таких порушень у майбутньому.  

Ефективність реформування та розвитку економіки, а також 
обґрунтованість фінансово-економічної політики держави багато у чому 
залежить від якості інформації, яка виходить від органів державного 
фінансового контролю. З огляду на це перед суспільством постала 
необхідність створення ефективної системи державного фінансового 
контролю, яка б ґрунтувалася на принципах незалежності, прозорості, 
публічної діяльності суб’єктів державного сектору та гарантувала 
раціональне використання фінансових ресурсів [6, с. 109].  

Отже, у країнах ЄС існують різні системи контролю, однак, 
відповідно до принципів Декларації, контрольні функції виконує лише 
головний контрольний орган.  

Наприклад, у Франції органом зовнішнього контролю є Палата 
аудиторів, яка здійснює фінансовий контроль адміністрації і передусім 
бюджетних фінансових ресурсів. Національний аудиторський орган 
складає періодичні звіти про стан управління всією системою державного 
фінансового контролю.  

У Німеччині діють палати аудиторів, що керуються єдиними 
принципами. Однак при здійсненні фінансового контролю виконання 
бюджетів земельних урядів існують суттєві відмінності: в одних землях 
земельна палата аудиторів здійснює фінансовий контроль на місцевому 
рівні, у других – місцеві адміністрації створюють органи фінансового 
контролю в межах місцевих установ, які працюють за іншим принципом, 
аніж палати [6, с. 108].  

Нині зміни, започатковані Концепцією, запроваджуються через 
затвердження окремих законів і нормативно-правових актів, а саме: 
створено підрозділи внутрішнього аудиту, розроблено підходи до його 
організації та проведення, сформовано вимоги до кадрового забезпечення. 
Наприклад, реалізація завдання Концепції щодо служб внутрішнього 
аудиту органами державного сектору відбулась із затвердженням 
«Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та 
проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади, їх територіальних органах і бюджетних установах, які 
належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади» [2]. Ним визначено механізм утворення структурних 
підрозділів внутрішнього аудиту; їх основні завдання; об’єкт і строки 
проведення перевірки; обов’язки керівника та працівників підрозділу.  

Прийняття Стандартів внутрішнього аудиту [3] засвідчує виконання 
ще одного завдання Концепції, а саме правового забезпечення 
гарантування незалежності, соціального захисту і відповідальності 
внутрішніх аудиторів органів державного сектору. Ці Стандарти 
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формують єдині підходи до організації та проведення внутрішнього 
аудиту, підготовки аудиторських звітів, висновків і рекомендацій; 
застосовуються структурними підрозділами внутрішнього аудиту, 
створеними в установах при проведенні ними внутрішнього аудиту.  

Наступним кроком реформування системи державного фінансового 
контролю стало прийняття Кодексу етики працівників підрозділу 
внутрішнього аудиту [4], за допомогою якого відбулася реалізація 
завдання Концепції щодо вдосконалення кадрового забезпечення служб 
внутрішнього аудиту. Цей Кодекс є системою моральних та професійних 
цінностей і правил поведінки фахівців внутрішнього аудиту або 
посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо здійснення 
внутрішнього аудиту та визначення їх обов’язків у професійній 
діяльності.  

Отже, процес реформування державного фінансового контролю 
триває, а поступове введення визначених Концепцією змін сприятиме 
вдосконаленню діяльності органів державного сектору, адаптації 
вітчизняного законодавства до законодавства ЄС і формуванню цілісної 
системи контролю. Проте прийняття законів не завжди впливає на якість 
формування системи державного фінансового контролю, а внаслідок 
розмежуванням основних принципів контролю не дає змогу зрозуміти 
його цілісність.  
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДІВ  
ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 

 
В українському суспільстві поступово відбуваються реальні 

євроінтеграційні реформи та проходить відбудова правової демократичної 
держави. Такою реформою є створення Національної поліції України, яка 
мала на меті врахування недоліків пострадянської міліції. Непрозорість і 
поспішність прийняття документів щодо такої необхідної і чутливої 
реформи значно погіршило їхню якість. У разі, якщо імплементація 
багато в чому декларативних і неконкретних норм відбуватиметься без 
участі широкого кола громадських експертів – то, на жаль, ніхто не може 
гарантувати запровадження навіть того позитивного мінімуму змін, які 
закладені в запропонованих документах. Сьогодні для працівників поліції 
все більшої актуальності набуває проблематика правового регулювання 
видів та обчислення тривалості відпусток поліцейських, оскільки 
продуктивність праці та ефективність виконання поліцейським своїх 
безпосередніх обов’язків напряму залежать від тривалості відпочинку, 
його якості та поновлення як фізичного так і психологічного стану та 
здоров’я працівника поліції.  

Відомо, що право працівника на відпочинок – одне з пріоритетних 
соціальних прав, закріплених в Конституції України та міжнародних 
нормативно-правових актах. У статті 24 Загальної декларації прав людини 
проголошується, що: «Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, 
включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану 
періодичну відпустку» [1]. У національному законодавстві означене 
положення знайшло своє відображення у ст. 45 Конституції України, 
Законі України «Про відпустки». Таким чином, як зазначає А. Хоменко, 
принцип «право на відпочинок» займає суттєве місце у системі принципів 
сучасного трудового права, а відпустка, у свою чергу, є одним із 
значущих способів його реалізації [2].  

Вдосконалення правового регулювання видів та обчислення 
тривалості відпусток працівників поліції набуває особливої актуальності 


