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АНОТАЦІЯ. Стаття була присвячена визначенню основних фун-
кцій органу фінансового контролю. Розкрито пріоритетні завдан-
ня Державної аудиторської служби України. Наведено статисти-
чні показники за 2014–2017 роки щодо виявлення порушень, 
пов’язаних з розтратами фінансових ресурсів держави. Було 
проаналізовано загальну динаміку кількості та якості аудитів, на-
ведено дані про результати проведених аудитів та контрольних 
заходів. Висвітлені організаційні та законодавчі проблеми, що іс-
нують на даному етапі існування Держаудитслужби, зазначено 
перспективи подальшого вдосконалення її діяльності та напрям-
ки розвитку. Зазначено, що надалі для ефективного функціону-
вання Державної аудиторської служби, Уряд держави повинен 
докласти зусиль, аби в подальшому подолати всі перелічені 
проблеми і перешкоди.  
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КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансовий аудит, державні кошти, система 
державного фінансового контролю, Державна аудиторська служба 
України.  
 
ABSTRACT: The article was devoted to the definition of the main 
functions of the financial control authority. The priority tasks of the 
State Audit Office of Ukraine are disclosed. Statistics is provided for 
2014–2017 on the detection of violations related to the squandering 
of financial resources of the state. The overall dynamics of the num-
ber and quality of audits was analyzed, data on the results of audits 
and control measures were provided. The problem was detected, 
which is the inconsistency with the requirements and practices of the 
European Union in terms of combining the functions of centralized 
government audit and inspection in one state authority. The organi-
zational and legislative problems that exist at this stage of the State 
Service’s duty are highlighted, prospects for further improvement of 
its activities and directions of development are outlined. It is noted 
that in the future for the State Audit Office to function effectively, the 
Government should make efforts to overcome all the above prob-
lems and obstacles. 
Keywords: financial audit, state funds, state financial control system, 
state audit service of Ukraine. 

 

Вступ. Державні фінанси відіграють величезну роль у пов-
ноцінному забезпеченні фінансування усіх програм, пов’язаних 
з численним державними функціями. Вони є тією ланкою, яка 
поєднує в собі доходи та видатки усіх суб’єктів економіки, і в 
той же час забезпечує фінансування програм, необхідних для 
розвитку та нормального існування цих суб’єктів. Задля вико-
нання мети реформувати систему державного фінансового кон-
тролю на базі Державної фінансової інспекції була створена 
Державна аудиторська служба України, яка покликана покра-
щити якісні характеристики фінансового контролю. Сучасні 
проблеми здійснення фінансового контролю державних фінан-
сів та його реалізація через відповідні виконавчі органи, зокре-
ма Державну аудиторську службу України є актуальною і пот-
ребує ґрунтовного дослідження. 

Серед наукових праць, присвячених дослідженню діяльності 
фінансового контролю в Україні є праці таких науковців: Гуца-
ленко Л. В. [1], Савченко Л.А. [14], Кузьмінський Ю. А. [4], 
Петрик О.А. [6], Однак проблема функціонування системи 
державного фінансового контролю є об’ємною та складною і 
потребує подальших досліджень.  
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Мета статті (постановка проблеми). Метою статті є дослі-
дження проблем діяльності Державної аудиторської служби 
України та шляхи їх вирішення. 

Результати (викладення основного змісту). Створення, фун-
кціонування та фінансування Державної аудиторської служби 
України (Держаудитслужби) відбувається згідно з вимогами 
чинного українського законодавства. Держаудитслужбу утво-
рено Кабінетом Міністрів, якому надані повноваження ство-
рення, реорганізації та ліквідації центральних органів викона-
вчої влади згідно з пунктом 16 статтею 116 Конституції 
України у рамках виконання реформування державного фінан-
сового контролю та бюджетних відносин, зазначеного у «Плані 
заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 
році» [3], [12].  

Новоутворений орган було закріплено на законодавчому рі-
вні Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення 
Державної аудиторської служби України», яка набрала чиннос-
ті 3 листопада 2015 року. Згідно з Постановою, Держаудитслу-
жбі надається статус центрального виконавчого органу влади, 
шляхом перетворення та реорганізації Державної фінансової 
інспекції (Держфінінспекції). Керування діяльністю нового ор-
гану має здійснюватися Кабінетом Міністрів України через Мі-
ністерство фінансів України [8].  

3 лютого 2016 року видано Постанову Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Положення про Державну ауди-
торську службу України», у якій закріплено статус Держаудит-
служби та її правове підпорядкування законам та нормативним 
актам [7]. 

Зважаючи, що служба досить «молода», перед нею та іншими 
органами державної влади стоїть ще багато завдань для поліп-
шення законодавчої бази, яка б її підтримувала, розробка та 
прийняття стратегії подальшого розвитку служби та напрямів її 
діяльності, удосконалення наявних методів фінансового контро-
лю та підтримки фінансової дисципліни та доповнення новими 
методологіями. Не менш важливим залишається питання підго-
товки професіоналів, які б відповідали вимогам роботи, та розро-
бка програм підвищення кваліфікації. Повний список завдань, які 
має на меті реалізувати Держаудитслужба у поточному році мо-
жна переглянути на Рис. 1 [9]. 
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Рис. 1 Пріоритетні завдання Держаудитслужби 

Джерело: складено автором на основі [12] 
 

Загальний тренд покращення якості діяльності Держаудитс-
лужби свідчать кількісні показники, які можна побачити на 
Рис. 2. На підтвердження стабілізації фінансової дисципліни, мо-
жна навести статистику за 2014–2017 роки щодо виявлення по-
рушень, пов’язаних з розтратами фінансових ресурсів держави. 
Показник недоотримання державного фінансування знизився в 
п’ять разів, порівняно з 2014 роком, хоча й нижчий, ніж у 2016 
році. Показник незаконних витрат має тенденцію стабільного 
зниження, і вже зменшився більш ніж в три рази. Подібна тенде-
нція спостерігається і за даними недостачі ресурсів. На сьогодні 
все ще залишається проблема нецільових витрат державних кош-
тів, що може бути пов’язано із недосконалістю оцінки потреби в 
державних коштах, прогнозуванням їх необхідного обсягу та ко-
рупцією серед чиновників та держслужбовців. 
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Рис. 2. Динаміка обсягів порушень, що призвели  
до втрат ресурсів, виявлених органами Держаудитслужби  

(Держфінінспекції), 2014–2017 роки 

Джерело: складено автором на основі [2] 
 

У 2017 році було проведено 287 державних фінансових ауди-
тів, проаналізовано 3,3 тисячі державних закупівель, проведено 
контроль господарських операцій 45 об’єктів. На основі проведе-
них аудитів було проінспектовано ресурсів держави на близько 
888,3 млрд гривень, перешкоджено здійсненню порушень витра-
чання коштів на 18,4 млрд гривень, визначення фактів неефекти-
вного використання державних коштів на загальну суму 5,3 млрд 
гривень, виявлено втрат матеріальних ресурсів на 8,2 млрд гри-
вень, одну десяту частину з яких було відшкодовано. 

У ході перевірок були виявлені найбільш розповсюджені при-
чини порушень. Серед них: 

− Заниження ціни або її відсутність при поставках товарів або 
наданні послуг; 

− Завищення витрат на ті чи інші товари чи послуги, закупів-
ля більшої кількості або дорожчих товарів; 

− Загальний та спеціальний фонди не отримують кошти у по-
вному обсязі; 

− Надання пільг, премій тощо, особам, які не мають цього 
права відповідно до законів; 

− Нецільове використання коштів та активів розпорядниками; 
− Незаконне відчуження, ліквідація або розбирання майна; 
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− Перерахування благодійних, спонсорських та інших внесків 
більшого обсягу; 

− Видатки коштів з бюджету іншого рівня, ніж зазначено у 
бюджетному законодавстві; 

− Інші.  
Зараз Державна аудиторська служба у межах своїх правових 

повноважень від імені Уряду виконує функцію державного фі-
нансового контролю і в той самий час до її повноважень входить 
і функція гармонізації державного внутрішнього фінансового ко-
нтролю (виконує Центральний підрозділ гармонізації). Тому ви-
никає проблема, яка полягає у невідповідності вимогам та прак-
тикам Європейського Союзу в частині поєднання функцій 
централізованого урядового аудиту та інспектування в одному 
державному органі. 

Іншою перепоною, яка постає на шляху ефективного функціо-
нування Державної аудиторської служби є недосконалість вітчиз-
няного законодавства в частині регулювання процесу організації і 
здійснення аудиту органами Державної аудиторської служби, що 
тягне за собою неможливість створення якісної системи нормати-
вно-правових актів та методологічного забезпечення фінансового 
контролю. Усе це призводить до плутанини, дублювання функцій, 
перекладання відповідальності, збільшення навантаження на під-
приємства — об’єкти контролю та інших суперечливих питань. 
Так кожен із чотирьох видів аудиту (аудит виконання бюджетних 
програм; аудит діяльності суб’єктів господарювання; аудит окре-
мих господарських операцій; аудит виконання місцевих бюдже-
тів) містить елементи міжнародної практики і термінології, і по-
винен бути при цьому комбінованим аудитом, який би не 
фрагментарно, а комплексно визначав якість управління держав-
ними фінансами у відповідних сферах і напрямах, усував виявлені 
порушення, попереджав і не допускав надалі, що на міжнародно-
му рівні є доволі позитивною практикою. Проте наразі в Україні 
така практика відсутня, як і відсутня ефективна реалізація різних 
інших видів аудиту, зокрема, таких як аудит фінансів, аудит ІТ-
технологій, аудит коштів і грантів Європейського Союзу, аудит 
державних програм та аудит інвестиційних проектів і т. д [11].  

Також на сьогодні в нашій країні не існує системної та постій-
ної професійної підготовки державних аудиторів, як б включала в 
себе розмежування кваліфікаційних груп аудиторів, визначення 
вимог в частині документального підтвердження кваліфікації, 
необхідної для того, щоб в подальшому працювати в органах 
державного фінансового контролю (тестування чи сертифікація). 
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Всі перелічені проблеми можна систематизовано в табл. 1, при 
цьому проведено їх розподіл на організаційні та юридичні.  

Таблиця 1 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЮРИДИЧНІ ПРОБЛЕМИ  

ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ 

Організаційні проблеми Юридичні проблеми 

відсутність дієвого механізму реалізації 
принципу управлінської підзвітності керівни-
ків державних органів та державного сектору 
економіки щодо ефективності управління 
державними ресурсами 

недостатність нормативно-
правового, інформаційного за-
безпечення системи державного 
внутрішнього фінансового кон-
тролю 

недостатність охоплення аудитом стратегіч-
них напрямів використання державних ресур-
сів, зокрема через обмеженість запровадже-
них видів аудиту 

обмеженість доступу до інфо-
рмаційних ресурсів (бази да-
них, реєстри, автоматизовані 
системи), зокрема, через відсу-
тність або недосконалість ме-
ханізму обміну інформацією 
між органами державної влади 

поєднання функції аудиту та інспектування в 
одному державному органі 

 

незабезпечення передачі Центрального під-
розділу гармонізації до Міністерства фінансів 
із делегуванням повноважень Державній ау-
диторській службі щодо технічної координа-
ції внутрішнього аудиту 

 

неефективна реалізація функції фінансового 
управління і контролю у практичній діяльно-
сті органів державної та місцевої влади 

 

Джерело: складено автором на основі [2]  
 

Таким чином, треба відзначити, що наразі державна політика 
у галузі фінансового контролю є недосить ефективною, так як не 
надає змогу стимулювати суб’єктів і об’єкти контролю показува-
ти кращі показники роботи [5]. Тому надалі для ефективного фу-
нкціонування Державної аудиторської служби, Уряд держави по-
винен докласти зусиль, аби в подальшому подолати всі 
перелічені проблеми і перешкоди.  

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового 
контролю на період до 2017 року (далі — Концепція) та План за-
ходів щодо її реалізації є основоположними нормативно-
правовими актами, що відбивають головні напрями реформуван-
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ня вітчизняної системи ДВФК. У Концепції приведені головні 
компоненти моделі ДВФК (моделі євроінтеграційного спряму-
вання), які мають бути враховані претендентом на вступ до Єв-
ропейського Союзу (див. Рис. 3) [9], [10].  

Виходячи з проблем ефективного функціонування, можна 
стверджувати, що перспективними напрямами розвитку та вдос-
коналення системи державного фінансового контролю, який 
здійснює Державна аудиторська служба в стислому вигляді є:  

− Оптимізація функцій і повноважень; 
− Формування системної і більш досконалої законодавчої ба-

зи (в тому числі і стандартизація державного фінансового конт-
ролю); 

− Розвиток і вдосконалення системи процедур фінансового 
контролю; 

− Організація адекватної інформаційно-комунікаційної стру-
ктури; 

− Матеріально-технічне (включаючи соціально-побутове) і 
фінансове забезпечення функціонування контрольних органів. 

 

1) запровадження підзвітності керівників у сфері 
фінансового управління і контролю; 

2) поступова зміна інспектування на внутрішній 
аудит і його децентралізація; 

3) координація та гармонізація внутрішнього 
контролю і внутрішнього аудиту на центральному рівні 

Головні компоненти моделі ДВФК  
(моделі євроінтеграційного спрямування), які мають бути 
враховані претендентом на вступ до Європейського Союзу 

 

Рис. 3 Головні компоненти моделі Державного внутрішнього  
фінансового контролю (моделі євроінтеграційного спрямування), які 
мають бути враховані претендентом на вступ до Європейського Союзу  

Джерело: складено автором на основі [9], [10]  
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Таким чином, зростання ролі Держаудитслужби разом з до-
сить дієвою, модернізованою відповідно до стандартів Європей-
ського Союзу системою державного внутрішнього фінансового 
контролю, сприятимуть зростанню прозорості та ефективності 
при управлінні державними фінансами, удосконаленню діяльнос-
ті бюджетних установ завдяки переходу від адміністративної до 
управлінської культури, відповідно до якої керівний персонал ус-
танов незалежно й ефективно здійснюватиме управління держав-
ними фінансами. 

Висновки. В сучасних умовах для України вкрай актуальним 
є використання та контроль над державними фінансовими ресур-
сами. Зазвичай процес реформування державних органів влади є 
складним і доволі болючим, тому існують певні перешкоди для 
його реалізації. Одна з двох основних функцій фінансів — конт-
рольна функція. Її реалізація значною мірою залежить від фінан-
сової дисципліни, якої мають дотримуватися не лише громадяни, 
підприємства та організації, але й органи державної влади та міс-
цевого самоврядування. Питання фінансової дисципліни як ніко-
ли актуальне для України в період реформування системи держа-
вного фінансового контролю, яка через свою розгалуженість та 
недостатню дієздатність створює умови для порушення законо-
давства щодо перерозподілу державного бюджету та фондових 
ресурсів. Від прозорості державних фінансів та ефективності їх 
використання залежить довіра громадян до свого уряду, сприят-
ливість інвестиційного клімату, умови для розвитку бізнесу. Під-
сумовуючи, хочемо відзначити, що проблеми ефективного функ-
ціонування Держаудитслужби є об’єктивними та потребують 
подальшого дослідження, особливо в частині реорганізації зако-
нодавства та самої організації функціонування. 
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