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Зараз для України дуже важливо мати 
достовірну та об’єктивну інформацію про 
ефективність використання державних 
коштів та майна бюджетними установами. 
Ефективне управління державними фінан-
сами – основа стабільної економіки країни, її 
зростання та безпеки. Адже в сучасних умо-
вах ринкової економіки, коли Україна ввійшла 
до Асоціації, тісно співпрацює з ЄС та МВФ, 
важливо запровадити міжнародні стан-
дарти обліку та практику проведення дер-
жавного аудиту, що сприятиме конкурен-
тоспроможності держави на міжнародному 
ринку. Модернізація державних фінансів – 
обов’язкова умова євроінтеграційних проце-
сів та майбутнього економічного розвитку 
України та її фінансової незалежності та 
безпеки. З погляду на збільшення тіньового 
сектору економіки, та безпосередньо випад-
ків шахрайства та розкрадання бюджет-
них коштів, державного майна. Державний 
фінансовий аудит, покликаний покращити 
рівень фінансової дисципліни у використанні 
бюджетних коштів. Створення дієвої та 
прозорої системи контролю за викорис-
танням коштів бюджету – важлива умова 
забезпечення зростання української еконо-
міки. Оскільки Україна знаходиться на стадії 
розбудови ринкових відносини, то державний 
фінансовий контроль відіграє вирішальну 
роль в забезпеченні фінансової дисципліни. 
Це один із способів наповнення державного 
бюджету, спосіб економії держмайна та 
інструмент боротьби із економічними зло-
чинами.
Ключові слова: державний фінансовий 
аудит, державне майно, бюджетні кошти, 
бюджетні установи.

Сейчас для Украины очень важно иметь 
достоверную и объективную информацию 

об эффективности использования госу-
дарственных средств и имущества бюд-
жетными учреждениями. Эффективное 
управление государственными финансами 
– основа стабильной экономики страны, ее 
рост и безопасности. Ведь в современных 
условиях рыночной экономики, когда Украина 
вошла в Ассоциацию, тесно сотрудничает 
с ЕС и МВФ, важно внедрить международ-
ные стандарты учета и практику про-
ведения государственного аудита, будет 
способствовать конкурентоспособности 
государства на международном рынке. 
Модернизация государственных финансов 
– обязательное условие евро интеграцион-
ных процессов и будущего экономического 
развития Украины и ее финансовой неза-
висимости и безопасности. С точки зрения 
увеличения теневого сектора экономики, и 
непосредственно случаев мошенничества 
и хищения бюджетных средств, государ-
ственного имущества. Государственный 
финансовый аудит, призванный улучшить 
уровень финансовой дисциплины в исполь-
зовании бюджетных средств. Создание дей-
ственной и прозрачной системы контроля 
за использованием средств бюджета – важ-
ное условие обеспечения роста украинской 
экономики. Поскольку Украина находится 
на стадии развития рыночных отноше-
ниях, то государственный финансовый 
контроль играет решающую роль в обе-
спечении финансовой дисциплины. Это один 
из способов наполнения государственного 
бюджета, способ экономии госимущества и 
инструмент борьбы с экономическими пре-
ступлениями.
Ключевые слова: государственный финан-
совый аудит, государственное имущество, 
бюджетные средства, бюджетные учреж-
дения.

It is now very important for Ukraine to have accurate and objective information on the efficiency of use of public funds and property by budgetary institu-
tions. Effective management of public finances is the basis of a stable economy of the country, its growth and security. After all, in the current conditions of 
a market economy, when Ukraine joined the Association, closely cooperates with the EU and the IMF, it is important to introduce international accounting 
standards and practices for conducting state audits, which will contribute to the country's competitiveness in the international market. The author analyzed 
the effectiveness modern forms of control in the public sector of the economy of Ukraine. Modernization of public finances is a prerequisite for European 
integration processes and the future economic development of Ukraine and its financial independence and security. In view of the increasing shadow 
economy, and directly the cases of fraud and embezzlement, state property, the state financial audit is intended to improve the level of financial discipline 
in the use of budgetary resources and to prevent fiscal misuse and crime. An important requirement to build a modern system of public financial control 
at all levels of management is to exercise control based on ensuring clear interaction and coordination of efforts all participants of financial and budget-
ary relations for solving problems of state financial control. Implementation of measures to improve control efficiency and responsibility for complying with 
budget legislation should be exercised by continuing to improve its financial control procedures compliance with budget legislation and implementation of 
the mechanism monitoring and evaluating the effectiveness of their control bodies authority. Creating an effective and transparent system of control over 
the use of budget funds is an important condition for ensuring the growth of the Ukrainian economy. As Ukraine is at the stage of building market relations, 
state financial control plays a decisive role in ensuring financial discipline. This is one way of filling the state budget, a way of saving state property and an 
instrument for combating economic crimes.
Key words: state financial audit, state property, budgetary funds, budgetary institutions.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF THE STATE FINANCIAL AUDIT OF ACTIVITIES  
OF PUBLIC ECONOMY SECTOR

Постановка проблеми. В Україні величезна кіль-
кість державних підприємств та установ, більшість з 
яких працює неефективно або знаходиться у стадії 
ліквідації. Всі вони вимагають фінансування з дер-

жавного бюджету, але доцільність та ефективність 
використання ними коштів потребує функціонування 
якісної та сучасної системи фінансового контролю, 
складовою якої є державний фінансовий аудит.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Діяльність державного сектору вивчали О.В. Дей-
нека, М.О. Кравченко, С.В. Свірко тощо, а проблеми 
та перспективи впровадження державного фінан-
сового аудиту в діяльність контролюючих органів 
досліджували О.Ю. Пушкарьова, О.О. Репетько, 
І.Б. Стефанюк, Є.М. Мних, Т.М. Письменна та ін.

Постановка завдання. Проаналізувати сучас-
ний стан, порядок впровадження та проблеми. Оці-
нити перспективи розвитку державного фінансо-
вого аудиту в діяльності ДАСУ. Систематизувати та 
закріпити теоретичні знання з державного аудиту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Більшість вітчизняних учених підкреслюють, 
що державний аудит – один з видів державного 
фінансового контролю, який запобігає фінансо-
вим порушенням суб'єктами державного сектора 
економіки, дозволяє ефективно використовувати 
бюджетні кошти та правильно вести їх облік. Отже, 
мета проведення аудиту – перевірка законності та 
ефективності використання державних ресурсів. 
Він використовується для перевірки та аналізу 
показників фінансової, операційної та господар-
ської діяльності, тобто, об'єкт аудиту – державне 
підприємство, яке отримує кошти з бюджету. Для 
досягнення поставленої мети потрібно виконати 
наступні завдання: оцінити рівень управління; 
виявити ризик і джерел підвищення ефективності 
управління; підготувати рекомендації для покра-
щення показників діяльності, усунути порушення 
та недоліки та попередження в майбутньому.

При цьому джерела інформації аудиту: норма-
тивно-правові акти, засновницькі та розпорядчі 
документи, фінансова і статистична звітність, мате-
ріали попередніх перевірок, бухгалтерські доку-
менти, договори та контракти підприємства [4].

Методологічні особливості аудиту бюджетних 
підприємств полягає в вивченні, передусім, фак-
торів ризику, пов’язаних з використанням коштів 
бюджету. Крім цього, кожен фактор ризику має 
бути досліджена на відповідність законодавчо-
нормативним актам, виявлена їх обґрунтованість і 
доцільність, а також проведено порівняння запла-
нованих показників з фактичними. Після цього 
аудитор має визначити ступінь впливу порушень 
на фінансово-господарську діяльність. При цьому 
аудитору важливо виявити зовнішні і внутрішні 
фактори ризику. 

Незважаючи на ефективність використання 
такого виду аудиту для перевірок державних під-
приємств, його розвиток тільки розпочався, а 
сучасний стан має ряд проблем та невирішених 
організаційних питань. 

Тобто, державний аудит потребує реформу-
вання і створення дієвої та сучасної системи, для 
чого необхідно:

– розробити концепцію аудиту та інформаційну 
базу;

– вдосконалити нормативно-правове забезпе-
чення; 

– розробити і впровадити нові стандарти і методи;
– розподілити функції і відповідальність органів 

в сфері контролю і аудиту; 
– законодавчо закріпити за Рахунковою пала-

тою статус вищого органу державного аудиту; 
– покращити рівень підготовки та кваліфікації 

аудиторів; 
– розробити критерії, які допомогли б оцінити 

ефективність аудиту.
Тобто в сучасних умовах ринкової економіки 

росте значення державного фінансового аудиту, 
який сприяє підвищенню ефективності діяльності 
державних установ, використання бюджетних 
коштів та удосконаленню системи управління.

Державна аудиторська служба (ДАСУ) – орган 
виконавчої влади, який реалізує політику держави 
у галузі фінансового контролю [1]. 

Для визначення пріоритетних напрямів удо-
сконалення порядку державного аудиту, спочатку 
треба проаналізувати його сучасний стан та вия-
вити позитивні та негативні тенденції діяльності 
Аудиторської служби.

Діяльність ДАСУ визначається низкою зако-
нодавчих актів: Бюджетним кодексом, ЗУ від 
26.01.1993 № 2939-XII «Про основні засади здій-
снення державного фінансового контролю в Укра-
їні», Постановою КМУ від 03.02.2016 № 43 «Про 
затвердження Положення про Державну аудитор-
ську службу України» та іншими нормативно-пра-
вовим засадами [12].

У період 2007–2017 років ДАСУ здійснено 
1305 аудитів діяльності, 489 аудитів бюджетних 
установ та 808 перевірок виконання бюджетних 
програм (рис. 1) [9].

У 2016 році спостерігається зростання пито-
мої частки кількості аудитів у загальній кількості 
контрольних заходів з 30% на початку року до 
41% наприкінці року. Тобто, фінансовий аудит 
починають застосовувати частіше. Це сприяє 
підвищенню ефективності діяльності установ та 
організацій.

Основні порушення законодавства, які виявля-
ють органи ДАСУ при проведенні заходів: нецільові 
витрати державних ресурсів, незаконні витрати та 
недостачі [2].

Під час аудитів у 2018 році досліджено 
679,5 млрд грн фінансових ресурсів та виявлено 
порушень на 15,9 млрд грн. Найпоширеніші пору-
шення і недоліки:

– неефективне витрачання коштів та майна – 
7,5 млрд грн; 

– упущені вигоди – 8 млрд грн;
– незаконне використання ресурсів та їх 

втрата – 340,7 млн грн; 
– порушення, які можуть викликати втрати в 

майбутньому – 68,9 млн грн.
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Також аудиторською службою упереджено 
втрат на 463 млн грн, складено 596 аудиторських 
звітів та надано 3,9 тисяч рекомендацій [3].

Отже, кількість порушень, виявлених під час 
перевірок та аудитів ДАСУ, зменшується з кожним 
роком. Кількість нецільових витрат у 2014 році ста-
новила 160.5 млн. грн, а у 2017 – 81,1 млн. грн, 
тобто зменшились вдвічі. Незаконні витрати під-
приємств зменшились на 2765,5 млн грн, а недо-
стачі – на 277,5 млн. грн. Тобто є економічний 
ефект від запровадження фінансового аудиту, як 
виду контролю. В 2017 році до бюджету відшкодо-
вано 787,9 млн. грн. – як результат діяльності ДАСУ.

У 2015–2016 рр. у структурі контрольних захо-
дів лідирує кількість проведених ревізій – 94%, 
фінансових аудитів – 3,5%, моніторинг держзаку-
півель – 2,5%. Така ситуація не відповідає вимо-
гам реформування системи аудиту та фінансового 
контролю.

Тобто впровадження та використання держав-
ного аудиту має низку недоліків:

– не визначені загальні принципи, процедури та 
методи аудиту;

– на низькому рівні знаходиться інформаційне 
та програмне забезпечення;

– чітко не визначені функції, права, обов’язки 
аудиторів та їхня відповідальність за належне про-
ведення аудиту;

– немає принципів і критеріїв з вибору об’єкту 
аудиту;

– не визначено, по якій формі мають склада-
тися вихідні документи за результатами перевірки 
та для кого вони призначені взагалі;

– відсутні фахівці з належним рівнем професій-
ної підготовки;

– неузгодженість та протиріччя у нормативно-
законодавчих актах [7].

Зараз Україна переходить від ревізій до нефіс-
кальних видів та методів контролю. Їхня мета – 
запобігання недолікам в діяльності і профілактика 
порушень, а не виявлення та покарання винних. 
Тому державні фінансові аудитори повинні мати 
високий освітній та фаховий рівень.

Отже, сучасні форми контролю – ревізія та 
перевірки, неспроможні завадити фінансовим 
порушенням і неактуальні для сучасних потреб. 
Аналіз даних про результати діяльність органів 
Фінансової інспекції у 2007–2011 роках, тобто до 
впровадження методики проведення державного 
фінансового аудиту, свідчить про зростання кіль-
кості та обсягів порушень. [10].

Все це свідчить не про необхідність посилення 
контролю, а про застосування нових підходів, які б 
враховували сучасні тенденції розвитку фінансо-
вої галузі та економіки країни.

Майже 10 років тому в Україні було започатко-
вано державний аудит діяльності суб’єктів госпо-
дарювання бюджетних підприємств для виявлення 
упущень, проблем і недоліків не лише фінансового 
характеру, а й організаційного та законодавчого, 
які вливають на результати діяльності в внаслідок 
помилкових рішень, збиткових договорів, нецільо-
вого використання бюджетних коштів, реалізації 
товарів за зниженими цінами. Тому економічний 
ефект від такого виду контролю навіть вищий, ніж 
від санкцій та штрафів ревізії [4].

Як підкреслювалось неодноразово, аудит 
більш прийнятний та сучасний метод фінансового 
контролю, ніж ревізія. Більшість країн світу вже 
давно використовують фінансовий аудит та аудит 

 
Рис. 1. Кількість державних фінансових аудитів діяльності  

державних підприємств у динаміці, 2007–2017 роки
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ефективності. Наприклад, країни ЄС уніфікують 
законодавство відповідно міжнародним вимогам 
та директивам [6].

Згідно з міжнародною практикою, аудитор не 
повинен шукати помилки та нестачу коштів, як 
зараз, на жаль, проводиться фінансовий аудит 
в Україні. Досвід зарубіжних країн стосується, в 
першу чергу, підтвердження бухгалтерських звітів 
незалежними аудиторами [8].

Отже, Україна має вдосконалити свою сис-
тему проведення фінансовий аудит згідно міжна-
родних стандартів, одним з яких є Міжнародний 
стандарт аудиту 200 «Мета та загальні принципи 
аудиту фінансових звітів». Його мета – достовір-
ність звітності.

На відміну від інших країн, в Україні недоско-
нале законодавство та відсутній основний закон, 
що регулює діяльність аудиторів. Існує велика кіль-
кість постанов, наказів, методик, розпоряджень та 
законів, що доповнюють один одного, а прийняття 
нових скасовують чинність попередніх. Таким 
чином, бувають ситуації, коли на початку прове-
дення державного фінансового аудиту фахівець 
складає програму аудиту та перевіряє діяльність 
підприємства відповідно до одних нормативно-
правових актів, а рекомендації складає згідно вже 
нових прийнятих законів.

Отже, система управління державними уста-
новами неефективна, не відповідає вимогам наці-
ональної економіки та не виконує соціальні та 
стратегічні функції, які на неї покладені, а тому 
потребує реформування.

Важливо пам’ятати, що головне завдання 
фінансового аудиту – допомогти підприємству 
правильно вести облік та ефективно і за при-
значенням використовувати кошти державного 
бюджету. 

Таким чином, підводячи підсумки, можна окрес-
лити основні проблеми державного фінансового 
аудиту:

– відсутність стандартів аудиту;
– відсутність дієвих методологічних рекомендацій;
– недостатня кількість кваліфікованих кадрів;
– низький рівень профілактики та недоліків в 

діяльності;
– відсутність спеціального програмного забез-

печення;
– протиріччя і відсутність узгодженості в зако-

нодавчо-нормативних актах;
– низька відповідальність учасників бюджет-

ного процесу.
Під час реформування фінансового аудиту слід 

враховувати виявлені проблеми та недоліки та 
всю увагу зосередити на їх виправленні. А також 
на впровадженні міжнародного досвіду в аудитор-
ську діяльність [9].

Також потребує вирішення нмизка організацій-
них питань: кількість перевірок за рік, бо вони не 

повинні перешкоджати виробничій діяльності під-
приємств та установ, розподіл обов’язків праців-
ників і встановлення меж їх повноважень. Зако-
нодавча база діяльності ДАСУ має відповідати 
вимогам ЄС до управління державними фінан-
сами, а також базовим засадам Міжнародної 
організації вищих органів контролю державних 
фінансів. 

Отже, основні напрями реформування сис-
теми аудиту бюджетних установ: формування 
нових та вдосконалення існуючих методів контр-
олю та вдосконалення організаційних структур 
фінансового аудиту. 

Тому необхідно:
– розробити комплекс заходів щодо оформ-

лення звітів фінансового аудиту, які б відповідали 
чинним нормативним актам;

– застосовувати електронні технології та спеці-
алізоване програмне забезпечення;

– ввести в дію систему електронного обміну 
документами.

Всі вищеперелічені заходи та пропозиції важ-
ливо застосовувати та впроваджувати в комплексі 
для вдосконалення та підвищення ефективності 
проведення державного фінансового аудиту та 
контролю взагалі [2].

Перші кроки у вдосконалення діяльності ДФІ, 
КРУ та ДАСУ зроблено. Постановою КМУ від 
28.10.2015 № 868 створено Державну аудиторську 
службу шляхом реорганізації Державної фінан-
сової інспекції. У 2016 році створили п’ять офісів 
ДАСУ з 27 ДФІ.

У перспективі, для створення ефективної сис-
теми державного аудиту, потрібно вдосконалити 
правові засади його діяльності та методологічне 
забезпечення шляхом співпраці з Міжнародною 
федерацією бухгалтерів та використанням прак-
тики ЄС щодо аудиту в державній сфері. Ще 
одна суттєва проблема, яка вимагає негайного 
вирішення – кадрове забезпечення ДАСУ, який 
зараз укомплектована майже повністю з колиш-
ніх фінансових інспекторів, які звикли проводити 
ревізії. Тобто, потрібно організувати навчання 
аудиторів та курси підвищення кваліфікації, мож-
ливо, стажування за кордоном. Також, важливо, 
впроваджувати результати аудиту в діяльність 
державних підприємств та отримувати економіч-
ний ефект.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, незважаючи на те, що в Україні дер-
жавний фінансовий аудит, на відміну від європей-
ських країн, почали використовувати на практиці 
як складову частину контролю, десять років тому, 
коли весь сучасний світ уже створив та викорис-
товував систему аудиту під час оцінки ефектив-
ності діяльності підприємств всіх форм власності, 
впровадження аудиту має великі перспективи. 
Аудит відрізняється від ревізії, бо запобігає появі 
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порушень та недоліків. Крім цього, аудитори нада-
ють рекомендації, які в майбутньому допоможуть 
керівництву управляти підприємством. Тобто, 
мета аудиту – профілактика порушень, а не пока-
рання. На жаль, більшість керівників бюджетних 
установ не сприймають таку систему. Отже, перед 
тим, як реформувати систему контролю, обліку 
або аудиту, необхідно змінити ставлення до ефек-
тивності діяльності, знизити рівень фінансових 
порушень, недостач та корупційних схем. Керівни-
цтво державних підприємств має бути зацікавлено 
у покращенні показників діяльності. Що стосується 
методики та порядку проведення аудиту, то необ-
хідно удосконалити вітчизняне законодавство, 
систему навчання аудиторів високої кваліфікації, 
запроваджувати аудити частіше та застосовувати 
рекомендації на практиці.
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CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF THE STATE FINANCIAL AUDIT OF ACTIVITIES OF PUBLIC ECONOMY SECTOR

The purpose of the article. To analyze the current state, procedure of implementation, problems and pros-
pects of development of the state financial audit in the activity of SASU. There are many state-owned enter-
prises and institutions in Ukraine. The vast majority are ineffective or in liquidation. They require funding from 
the state budget, but the appropriateness and efficiency of the use of funds requires the operation of a high-
quality and up-to-date financial control system, of which the state financial audit is an integral part.

Methodology. The State Audit Office of Ukraine (SASU) is a body of executive power that implements the 
state policy in the field of financial control. The purpose of the audit is to verify the legality and efficiency of the 
use of public resources. It is used to check and analyze the indicators of financial, operational and economic 
activity, that is, the object of audit – a state-owned enterprise that receives funds from the budget. 

In today's market economy, the importance of public financial audit is increasing, which contributes to 
improving the efficiency of government institutions, the use of budget funds and improving the management 
system.

The methodological features of the audit of budgetary enterprises are, first and foremost, to examine the 
risk factors associated with the use of budgetary funds. In addition, each risk factor should be investigated for 
compliance with the legislative acts, their validity and feasibility are revealed, and the planned indicators are 
compared with the actual ones.

The auditor should then determine the degree of impact of the irregularities on the financial and economic 
activities. In doing so, it is important for the auditor to identify external and internal risk factors. 

In order to determine the priority areas for improving the state audit procedure, it is first necessary to ana-
lyze its current state and identify the positive and negative trends in the activity of the Audit Service. 

Results. The system of management of public institutions is inefficient, does not meet the requirements of 
the national economy and does not fulfill the social and strategic functions entrusted to it, and therefore needs 
reforming. The main task of financial audit is to help the company to keep records properly and efficiently and 
appropriately use the state budget funds. The main directions of reforming the audit system of budgetary insti-
tutions: formation of new and improvement of existing methods of control and improvement of organizational 
structures of financial audit. 

An audit is different from an audit because it prevents irregularities and weaknesses. In addition, auditors 
provide guidance that will help management manage the business in the future. That is, the purpose of the 
audit is to prevent violations, not punishments. Unfortunately, most budget executives do not accept this sys-
tem. Therefore, before reforming the system of control, accounting or audit, it is necessary to change the atti-
tude to the efficiency of activities, reduce the level of financial irregularities, shortages and corruption schemes. 
The management of state-owned enterprises should be interested in improving performance.

Regarding the methodology and procedure for conducting the audit, it is necessary to improve the national 
legislation, the system of training of high-quality auditors, introduce audits more often and apply the recom-
mendations in practice. 

Scientific novelty of the results obtained. It is to substantiate theoretical and methodological support and 
practical proposals for further reform of state financial control in the context of ensuring the financial security 
of economic entities. 

Value/originality. The practical significance of the results of the work is to provide recommendations, sub-
stantiated theoretical provisions and to provide scientific and methodological approaches and provisions for 
the reform of the SCF.


