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АНОТАЦІЯ. У статті розкрито сутність і порядок здійснення державно-
го фінансового аудиту. Досліджено методику, організацію, проведен-
ня та реалізацію і оформлення результатів державного фінансового
аудиту. Визначено подальші напрями дослідження державного фі-
нансового аудиту.
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрыта сущность и порядок осуществления
государственного финансового аудита. Исследовано методику, орга-
низацию, проведение и реализацию и оформления результатов го-
сударственного финансового аудита. Определены дальнейшие на-
правления исследования государственного финансового аудита.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный финансовый аудит, государ-
ственный финансовый контроль, бюджетное учреждение, бюджетная
программа, деятельность.

ANNOTATION. The article deals with the substance and procedures of
public financial audit. Study methodology, organization and implemen-
tation of design and results of public financial audit. Determined further
directions of research of public financial audit.
KEY WORDS: state financial audit, the state financial control, budgetary
institutions, fiscal program activities.

Постановка проблеми. У демократичному суспільстві з рин-
ковими формами господарювання, де в нормальному розвитку
ринкових відносин та у забезпеченні надійного захисту від фі-
нансових ризиків зацікавлені не тільки кожний окремий суб’єкт
економічної діяльності, а й суспільство в цілому, значно зростає
роль аудиту загалом і тих його виконавців, від діяльності яких
здебільшого залежатиме, наскільки ефективно, результативно і
мудро використовуватимуться кошти в країні. Такий аудит в

© Е. І. Литвиненко, 2011



270

Україні здійснює Рахункова палата, створення якої стало озна-
кою формування нашої країни як демократичної держави. Проте,
виконання Рахунковою палатою функцій вищого органу публіч-
ного контролю державних фінансів супроводжується складноща-
ми і проблемами, які негативно впливають на успішність запрова-
дження державного аудиту в практичну діяльність цього органу.

Аналіз останніх публікацій. Теоретичні і практичні аспекти
проблеми організації системи фінансового контролю та аудиту
державних фінансів у нашій країні досліджували у своїх працях,
зокрема: М. Бариніна [7], В. Г. Бугаєнко [8], І. С. Бурей [9],
П. К. Германчук [10], Л. В. Городянська [11], Т. Л. Грицай [12,
13], Л. В. Гуцаленко [14] й інші фахівці і науковці. Цілком можна
погодитись з результатами досліджень цих авторів, щодо необ-
хідності реформування системи державного фінансового контро-
лю шляхом розмежування повноважень контролюючих органів
на основі єдиних концептуальних засад. Однак, недостатньо ува-
ги приділяється аналізу теоретичних й практичних аспектів ви-
користання аудиту в державному управлінню та перспективам
його розвитку в Україні. За винятком публікацій у періодичних
виданнях, зокрема у журналі «Фінансовий контроль», роль ауди-
ту та його місце у системі державного фінансового контролю на-
буває популярності та обговорення.

Незважаючи на дослідження у цьому напрямі, в Україні недо-
статньо вирішеним залишається питання проведення державного
фінансового аудиту у бюджетних установах.

Методика досліджень. Теоретико-методологічною основою
дослідження є системний підхід до вивчення явищ і процесів гос-
подарської діяльності. Були використані методи порівняння, уза-
гальнення, групування, аналізу та синтезу.

Метою дослідження є розкриття сутності державного фінан-
сового аудиту, порядку його здійснення, а також можливих на-
прямів вдосконалення.

Відповідно до мети, головні завдання полягають у розкритті
та дослідженні:

— сутності та призначення державного фінансового аудиту
діяльності бюджетних установ;

— визначенні основних завдань державного фінансового ау-
диту;

— порядку здійснення, а саме організація, проведення, оформ-
лення та реалізація результатів державного фінансового аудиту.

Основні результати дослідження. Народження терміну «ау-
дит державних фінансів» обумовлено певним чином, наближен-
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ням України до світової спільноти, що в свою чергу дозволило
використовувати напрацьований довгими роками досвід у цій
сфері. У жовтні 1977 року у м. Ліма (Перу), на Конгресі вищих
органів контролю державних фінансів, прийнято Лімську декла-
рацію керівних принципів аудиту державних фінансів, яка і до
цього часу має виняткове значення для всіх вищих органів конт-
ролю державних фінансів [13].

Поштовхом до розвитку державного аудиту та державного фі-
нансового аудиту як різновиду державного фінансового контро-
лю стало прийняття у 2001 р. Бюджетного кодексу України, який
містив статтю щодо здійснення аудиту певними державними ор-
ганами.

Згідно із ст. 19 Бюджетного кодексу України було визначено:
«На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за
дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефек-
тивності управління бюджетними коштами [1]. А відповідно до
Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу»
(далі — ДКРС) в Україні державний фінансовий контроль реалі-
зується органами ДКРС через проведення державного фінансово-
го аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування [3].

Таким чином, державний фінансовий аудит є різновидом фі-
нансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного
стану справ щодо законного та ефективного використання дер-
жавних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави,
правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фі-
нансової звітності.

Основним завданням державного фінансового аудиту є допо-
могти бюджетній установі у забезпеченні правильності ведення
бухгалтерського обліку, законності використання бюджетних
коштів, державного і комунального майна, складанні достовірної
фінансової звітності та організації дієвого внутрішнього фінансо-
вого контролю.

Організація процесу державного фінансового аудиту передба-
чає три стадії його проведення: забезпечення контрольних дій,
основна, підготовка звіту за результатами перевірки.

Перша стадія — забезпечення контрольних дій — несе в собі
найбільше навантаження. Вона включає три контрольних проце-
си, які передують безпосередньому проведенню аудиту:

1) фінансовий моніторинг;
2) попереднє ознайомлення з підконтрольним об’єк-том (ви-

бір проблеми для аудиту);
3) планування державного фінансового аудиту.
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1. Суб’єкт контролю, який бере участь у здійсненні державно-
го фінансового аудиту державних фінансових установ, виконує
фінансовий моніторинг структурних змін, які відбуваються в
економічних системах країни, нових тенденцій із розвитку окре-
мих ринкових сегментів. У такому разі проблеми фінансових по-
токів вчасно можуть потрапити для розгляду до аудиторів з по-
гляду їх ефективності.

2. Попереднє ознайомлення з підконтрольним об’єктом є ос-
новою для прийняття рішень про початок проведення державного
фінансового аудиту.

Завданнями попереднього ознайомлення є:
— збір інформацію про проблему;
— визначення ракурсу цієї проблеми з погляду контролю;
— прийняття рішення про початок проведення державного

фінансового аудиту;
— планування проведення державного фінансового аудиту.
Критерієм вибору проблеми для аудиту є ситуації двох типів:

негативні
ситуації в тій чи тій галузі (сфері, державній програмі) та си-

туації необхідності оцінки економічності, ефективності, резуль-
тативності тієї чи іншої державної структури або бюджетної прог-
рами.

Кінцевим результатом попереднього ознайомлення є меморан-
дум, у якому на основі отриманої та проаналізованої інформації
обґрунтовується проблема для аудиту, приймається рішення про
його проведення на конкретному об’єкті.

3. Планування державного фінансового аудиту передбачає
складання програми, яка має специфічні складові:

— визначення масштабу аудиту;
— формулювання робочої гіпотези;
— визначення критеріїв оцінки;
— визначення методів збирання і опрацювання даних.
Результатом проведеної підготовчої роботи та планування є

програма державного фінансового аудиту, яка в процесі обгово-
рення з представниками головного розпорядника державних ко-
штів (підконтрольного об’єкта) уточнюється і затверджується.

Проведення фінансово-господарського аудиту поділяють на
п’ять етапів [14, с. 266 ] :

І етап — ознайомлення зі сферою діяльності бюджетної уста-
нови та системою бухгалтерського обліку, фінансової звітності і
внутрішнього фінансового контролю; аналіз нормативно-право-
вих актів, методичних документів, розрахунків та обґрунтувань,
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матеріалів, пов’язаних з проведенням попередніх контрольних
заходів, публікацій у засобах масової інформації, звернень гро-
мадян, інформації суб’єктів господарювання та державних орга-
нів щодо використання бюджетною установою коштів і майна,
інших активів і пасивів;

ІІ етап — виявлення можливих недоліків у фінансово-госпо-
дарській діяльності бюджетної установи та здійсненні внутріш-
нього фінансового контролю, оцінка ризиків і підготовка програ-
ми проведення фінансово-господарського аудиту;

ІІІ етап — проведення моніторингу фінансової звітності бю-
джетної установи та в разі потреби перевірка використання кош-
тів і майна, інших активів і пасивів, правильності ведення бухгал-
терського обліку; аналіз місячної і квартальної фінансової звітнос-
ті; оцінка результатів попереднього зовнішнього і внутрішнього
фінансового контролю; визначення повноти врахування керівни-
цтвом бюджетної установи пропозицій, внесених у ході моніто-
рингу її фінансової звітності;

IV етап — дослідження річної фінансової звітності бюджетної
установи; оцінка врахування пропозицій, внесених керівництву
бюджетної установи протягом звітного року за результатами мо-
ніторингу й фінансової звітності та (або) перевірки, складання
проекту аудиторського звіту з підготовкою висновків і пропози-
цій; обговорення проекту аудиторського звіту з керівництвом
бюджетної установи; підписання аудиторського звіту; надання
аудиторського звіту керівництву бюджетної установи;

V етап — інформування у разі потреби інших державних ор-
ганів про рівень достовірності фінансової звітності бюджетної
установи, ступінь додержання її посадовими особами законодав-
ства з фінансових питань і стан її внутрішнього фінансового конт-
ролю.

Результати державного фінансового аудиту оформляють ауди-
торським звітом Аудиторський звіт повинен містити інформацію,
яка б відповідала основним критеріям її якості, а саме:

1) відповідність — інформація, подана у звіті, має відповідати
проблем, що аналізується;

2) надійність та достовірність — користувачі мають бути пе-
реконані в надійності та достовірності результатів, наведених у
звіті;

3) об’єктивність — інформація у звіті має бути об’єктивною;
4) матеріальність — інформація, яка надається з будь-якої те-

матики, що розглядається у звіті, має відповідати її важливості,
делікатності та залученим ресурсам;
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5) можливість порівняння — інформація у звіті має сприяти
подальшому порівнянню;

6) зрозумілість — інформована особа, якій не вистачає до-
кладних знань про діяльність уряду та об’єкта аудиту, має бути
спроможною зрозуміти звіт.

Стандартна структура аудиторського звіту містить наступні
складові: резюме, вступ, опис об’єкта аудиту, результати (факти)
аудиту, висновки аудиту, рекомендації, додатки.

Реалізація результатів державного фінансового аудиту відбу-
вається шляхом інформування та оприлюднення перед розпоряд-
никами бюджетних коштів і громадськістю даних про достовір-
ність виконання бюджетної програми та ефективність викорис-
тання бюджетних коштів з цією метою. Аудиторський звіт разом
із супровідним листом надсилається для реагування головному
розпоряднику бюджетних коштів, Міністерству фінансів Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України та її ко-
мітетам, іншим органам державної влади, причетним до вико-
нання бюджетної програми.

Важливим є надання пропозицій методологічного та норма-
тивно-правового характеру, які мають бути використані при роз-
гляді та затвердженні конкретної бюджетної програми на наступ-
ні бюджетні роки, а також при розгляді та затвердженні аналогіч-
них бюджетних програм, що реалізуються іншими відповідаль-
ними виконавцями.

Важливим етапом реалізації матеріалів аудиту є здійснення
моніторингу за впровадженням наданих пропозицій і рекоменда-
цій. З цією метою проводяться колегії, наради, семінари розпоряд-
никами бюджетних коштів за участі державних контролерів. Ор-
гани контролю отримують від перевірених установ інформацію
про результати розгляду пропозицій і рекомендацій та вжиті за-
ходи з термінами виконання. Державними аудиторами ініціюєть-
ся подання змін до нормативно-правових актів, участь у експер-
тизах затверджуваних на наступні роки бюджетних програм.

Результати перевірки виконаних рекомендацій відображають
у відповідних документах за матеріалами проведеного контроль-
ного заходу. Якщо будуть виявлені факти ігнорування підконт-
рольною установою рекомендацій контрольного органу, не бу-
дуть розроблені заходи щодо їх виконання, державні аудитори
повідомляють про це вище стоячу організацію, орган виконавчої
влади, громадськість для прийняття законних заходів впливу.

Висновки. В ході проведеного дослідження визначено понят-
тя «державний фінансовий аудит». Розкрито економічну сутність
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і визначено сферу застосування державного фінансового аудиту
як форми державного контролю. Охарактеризовано завдання
державного фінансового аудиту. Розкрито основні моменти орга-
нізації, проведення, оформлення та реалізації результатів держав-
ного фінансового аудиту.

Перспективами подальших досліджень є визначення страте-
гічних напрямів розвитку державного фінансового аудиту, та
удосконалення організаційно-методичних положень державного
фінансового аудиту діяльності бюджетних установ в Україні.
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