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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах важливим інструментом 

публічного адміністрування, що дає змогу досягти виконання поставлених 

завдань та зменшити кількість проблемних питань, пов’язаних із діяльністю 

органів державного й комунального сектора, є державний внутрішній 

фінансовий контроль. Державний внутрішній фінансовий контроль забезпечує 

належне (законне, економічне, ефективне, результативне і прозоре) управління 

державними фінансами та розглядається як сукупність трьох складників: 

внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та їх гармонізації. Однією з 

ключових форм державного внутрішнього фінансового контролю є внутрішній 

аудит як діяльність із надання незалежних та об’єктивних рекомендацій і 

консультацій, спрямована на вдосконалення діяльності органів державного й 

комунального сектора, підвищення ефективності процесів управління. Він 

сприяє досягненню ними мети та забезпечує функціонування системи 

управління у спосіб, який максимально знижує ризик шахрайства, 

марнотратства, допущення помилок чи нерентабельності. З усіх органів 

публічної влади, у яких в обов’язковому порядку функціонують органи 

внутрішнього аудиту, найвагоміше стратегічне значення та найвищий рівень 

відповідальності покладається на органи внутрішнього аудиту Державної 

казначейської служби України як орган публічної влади, який безпосередньо 

здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, а отже, є органом, 

на який покладено відповідальність за законний розподіл та ефективне 

використання коштів усіх платників податків, що загалом забезпечує 

економічну спроможність і фінансову стабільність діяльності держави. 

Практична реалізація системи внутрішнього аудиту базується на створенні в 

органах казначейства спеціальних структурних підрозділів, які повинні мати 

функціональну й організаційну незалежність та підпорядковуватися 

безпосередньо керівнику установи. Ця служба створюється з метою належної 

оцінки діяльності та підвищення результативності процесів управління в 

системі казначейства. На неї покладаються функції щодо організації та 

проведення внутрішніх аудитів у структурних підрозділах центрального 

апарату Державної казначейської служби України та її територіальних органах. 

Попри досить суттєві показники діяльності органів внутрішнього аудиту 

щодо внутрішнього контролю в системі Державної казначейської служби 

України їх діяльність потребує вдосконалення з огляду на світові стандарти 

проведення внутрішнього аудиту та застосування новітніх методів і передових 

практик внутрішнього контролю, що своєю чергою потребує систематизації й 

удосконалення адміністративно-правового регулювання внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України, а отже, зумовлює 

актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Ще більшої актуальності тематиці дослідження надає відсутність у 

вітчизняному науковому просторі монографічних робіт, присвячених 

правовому, а тим більше адміністративно-правовому дослідженню 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України. 
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Зазвичай питання процедур та алгоритмів діяльності щодо внутрішнього аудиту 

стають предметом розгляду економічних наук, а проблемні питання правового 

й організаційного забезпечення такої діяльності є малодослідженими або 

вивчалися частково в межах робіт більш широкого наукового спрямування, які 

були присвячені проблемам державного внутрішнього контролю як форми 

перевірки дотримання вимог бюджетного законодавства. 

Теоретичну основу дисертації становлять праці І.В. Арістової, 

О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, Т.О. Гуржія, О.С. Даневича, С.Ф. Денисюка, 

М.М. Долгополова, Н.І. Дорош, О.Л. Зіневича, Н.В. Коваленко, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінного, 

Д.В. Лученка, Р.С. Мельника, О.М. Мердової, О.І. Миколенка, Р.В. Миронюка, 

Н.Б. Писаренко, О.П. Рябченко, Л.А. Савченко, В.І. Стоян, В.В. Тильчика, 

В.П. Тимощука, О.Д. Шевчука, А.М. Школика та інших науковців.  

Водночас основна увага вчених була спрямована на наукове розв’язання 

проблем правового регулювання різних адміністративних процедур, зокрема 

тих, які здійснюються за участю суб’єктів владних повноважень, наділених 

контрольними повноваженнями у сфері дотримання бюджетного 

законодавства, натомість правове регулювання адміністративних процедур 

внутрішнього контролю в системі органів публічної влади, у тому числі в 

Державній казначейській службі України, наразі перебуває поза увагою 

наукової спільноти. Таким чином, наукова та практична значущість окреслених 

питань, недостатня розробленість їх у науці адміністративного права, а також 

дискусійний характер багатьох проблем зумовили вибір теми дисертаційної 

роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на підставі пріоритетних напрямів наукових досліджень Запорізького 

національного університету в межах бюджетних тем «Правове забезпечення 

реформування публічної адміністрації» (номер державної реєстрації 

016U001649, 2016–2018 рр.), «Адаптація адміністративного та фінансового 

законодавства України до права Європейського Союзу» (номер державної 

реєстрації 0119U002407, 2019–2021 рр.). Також тема дисертації безпосередньо 

пов’язана з реалізацією положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, та 

Стратегії реформування державного управління України на період до 

2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 

2016 року № 474-р. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

розкритті адміністративно-правових засад регулювання внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України, визначенні форм, засобів, 

способів і змісту адміністративної процедури внутрішнього аудиту та 

виокремленні напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній 

сфері. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно було 

виконати такі основні задачі: 
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 з’ясувати поняття, мету й завдання та визначити систему правового 

регулювання внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби 

України; 

 виокремити міжнародні стандарти внутрішнього аудиту та визначити 

ступінь їх реалізації під час внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України; 

 розкрити особливості адміністративно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту в органах казначейства в зарубіжних країнах та 

виокремити шляхи його використання в Україні; 

 визначити напрями й форми внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України; 

 розкрити адміністративно-правовий статус суб’єктів внутрішнього аудиту 

в органах Державної казначейської служби України та запропонувати шляхи 

його вдосконалення; 

 охарактеризувати стадії адміністративної процедури проведення 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України, 

визначити її вади та виокремити напрями її покращення; 

 з’ясувати критерії оцінки якості внутрішнього аудиту в органах 

Державної казначейської служби України та запропонувати заходи юридичної 

відповідальності за результатом внутрішнього аудиту; 

 систематизувати вади нормативно-правового регулювання внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України та запропонувати 

шляхи їх усунення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з регулюванням 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність як загальнонаукових (діалектичний, історичний, логічний, 

системний аналіз тощо), так і спеціальних (документальний аналіз, 

порівняльно-правовий метод тощо) методів та прийомів наукового пізнання. 

Так, діалектичний метод пізнання використано з метою визначення сфери 

правового регулювання відносин щодо внутрішнього аудиту в органах 

Державної казначейської служби України (підрозділ 1.1).  

Системно-структурний підхід застосовувався для визначення форм, способів і 

засобів внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби 

України (підрозділ 2.1), стадій адміністративної процедури внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України (підрозділ 2.3). 

Логіко-семантичний метод використано для формулювання відповідних 

дефініційних конструкцій (розділи 1, 2). Порівняльно-правовий метод дав змогу 

виявити переваги й недоліки зарубіжного досвіду внутрішнього аудиту в 

органах казначейства та визначити механізми його впровадження в Україні 

(підрозділ 1.3). Методи моделювання, аналізу та синтезу використані під час 

розроблення пропозицій з удосконалення вітчизняного законодавства. 

Специфіка об’єкта, що досліджувався, зумовила застосування цілої низки 
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наукових підходів: фундаментального, порівняльно-ретроспективного 

(підрозділ 2.1), органічної єдності теорії і практики (розділ 2), поєднання 

критичного та раціонального (підрозділ 2.2), єдності логічного й системного 

підходів (розділ 2). 

Нормативну основу роботи становить Конституція України, чинні 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють адміністративні 

процедури внутрішнього контролю в системі органів публічної влади, зокрема 

в органах Державної казначейської служби України. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені на 

офіційному сайті Міністерства фінансів України, щодо результатів державного 

фінансового контролю за діяльністю органів публічної влади та дані 

внутрішнього аудиту діяльності органів Державної казначейської служби 

України, розміщені на її офіційному сайті за 2018–2020 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-практичним 

дослідженням адміністративно-правового регулювання внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України. У результаті дослідження 

сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій і висновків, 

зокрема: 

уперше: 

 проаналізовано стан правового регулювання внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України, визначено рівні такого 

правового регулювання, виокремлено його вади та запропоновано шляхи їх 

усунення (наприклад, щодо узгодження змісту внутрішнього аудиту з 

Міжнародними стандартами внутрішнього аудиту та оновленими 

Національними стандартами внутрішнього аудиту); 

 доведено, що перспективним напрямом розвитку внутрішнього аудиту в 

діяльності Державної казначейської служби України є впровадження 

апробованої у провідних країнах світу процедури дистанційного внутрішнього 

аудиту з використанням ІТ-ресурсів; 

 обґрунтовано наукові положення стосовно визначення окремих шляхів 

удосконалення правових засад внутрішнього аудиту органів публічної влади 

загалом та органів і структур Державної казначейської служби України 

зокрема. З-поміж таких заходів названо прийняття Закону України «Про 

внутрішній аудит», доповнення Порядку проведення внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України положеннями щодо 

спрощеної процедури внутрішнього аудиту та щодо оцінки ефективності 

внутрішнього аудиту, а також встановлення адміністративної відповідальності 

за невиконання вимог стосовно усунення порушень бюджетного законодавства, 

виявлених під час здійснення внутрішнього аудиту; 

удосконалено: 

 визначення поняття адміністративної процедури внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України як діяльності органів 

внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України, яка спрямована 

на вдосконалення системи управління й внутрішнього контролю, запобігання 
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фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання 

бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності 

окремого підрозділу Державної казначейської служби України щодо 

розпорядження бюджетними коштами в системі підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери його управління, а також передбачає надання 

незалежних висновків і рекомендацій; 

 наукові положення щодо виокремлення таких стадій адміністративної 

процедури внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби 

України, як планування діяльності з внутрішнього аудиту, безпосередня 

перевірка об’єкта внутрішнього аудиту, підготовка аудиторського звіту та його 

оприлюднення, відстеження результатів упровадження аудиторських 

рекомендацій; 

 критерії визначення якості внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України та рівні оцінки якості внутрішнього аудиту 

підрозділами внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України; 

набули подальшого розвитку: 

 тези щодо необхідності адаптації зарубіжного досвіду провадження 

внутрішнього аудиту в системі публічної влади, наприклад досвіду Франції в 

питаннях відповідності, ефективності та розвитку внутрішнього аудиту, а також 

стосовно розширення структури й повноважень підрозділів внутрішнього 

аудиту органів публічної адміністрації шляхом створення департаменту 

внутрішнього аудиту центрального органу виконавчої влади, у тому числі в 

системі Державної казначейської служби України; 

 наукові підходи до вдосконалення адміністративно-правового статусу 

підрозділів внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України, 

зокрема, шляхом закріплення функцій внутрішнього аудиту в Положенні про 

Державну казначейську службу України та підготовки й затвердження типового 

Положення про підрозділи внутрішнього аудиту Державної казначейської 

служби України; 

 пропозиції щодо необхідності диференціації юридичної відповідальності 

за порушення бюджетного законодавства, виявлені під час внутрішнього аудиту 

діяльності Державної казначейської служби України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній діяльності – для покращення напрямів, форм і 

процедур внутрішнього аудиту в органах публічної влади загалом та органах 

Державної казначейської служби України зокрема, а також для подальших 

наукових досліджень із відповідної проблематики; 

 правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правових актів, 

які регулюють процедури внутрішнього аудиту в органах публічної влади, 

зокрема й органах Державної казначейської служби України, а також 

визначають їх адміністративно-правовий статус; 
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 правозастосовній діяльності – для вдосконалення внутрішнього аудиту в 

органах публічної влади загалом та органах Державної казначейської служби 

України зокрема; 

 навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої освіти 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративні процедури в діяльності органів публічної адміністрації», для 

підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідних 

навчальних дисциплін, а також статей і наукових повідомлень. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних конференціях, а 

саме: «Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку 

вітчизняного законодавства» (м. Дніпро, 2020 р.); «Теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); 

«Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 

3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 193 сторінки, у тому числі 

основного тексту – 162 сторінки. Список використаних джерел налічує 

144 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається її 

зв’язок із науковими програмами, планами й темами, мета та завдання, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації, структуру роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади внутрішнього аудиту в органах 

Державної казначейської служби України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, мета, завдання та правове регулювання 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України» 

визначено правову природу відносин, що виникають із приводу здійснення 

внутрішнього аудиту в діяльності Державної казначейської служби України, та 

виокремлено їх публічно-правовий складник. 

З’ясовано, що метою внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України є визначення об’єктивної оцінки діяльності 

відповідного підрозділу Державної казначейської служби України щодо 

ефективного використання (розподілу) публічних фінансових коштів, 

матеріальних і кадрових ресурсів із метою виконання поставлених завдань 

діяльності. Доведено, що внутрішній аудит є формою внутрішнього контролю 
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за використанням коштів державних та місцевих бюджетів в органах Державної 

казначейської служби України, а його правове регулювання здійснюється за 

допомогою досить складної системи правових актів, яку становлять Бюджетний 

кодекс України (зокрема, його ст. 26), Постанова Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту» від 8 вересня 2011 року № 1001, Стандарти внутрішнього 

аудиту, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 4 жовтня 

2011 року. № 1247, Положення про Управління внутрішнього аудиту Державної 

казначейської служби України, затверджене Наказом Державної казначейської 

служби України від 27 лютого 2017 року № 60, Кодекс етики працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений Наказом Міністерства фінансів 

України від 29 вересня 2011 року № 1217, Порядок проведення внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України, затверджений 

Наказом Державної казначейської служби України від 26 грудня 2013 року 

№ 210. 

Водночас зазначено, що порядок проведення внутрішнього аудиту в органах 

Державної казначейської служби України потребує вдосконалення шляхом 

узгодження його змісту з оновленими Стандартами внутрішнього аудиту, 

затвердженими Наказом Міністерства фінансів України в редакції від 14 серпня 

2019 року № 344. 

У підрозділі 1.2 «Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту та їх 

реалізація в межах внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської 

служби України» з’ясовано історичні та нормативно-правові передумови 

виникнення й утвердження міжнародних стандартів внутрішнього аудиту. 

Зокрема, встановлено, що в 1978 року Інститутом внутрішніх аудиторів (The 

Institute of Internal Auditors, Inc.) були видані та прийняті до застосування 

Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (Standards for 

Professional Practice of Internal Auditing), які є основою для розроблення 

національних стандартів внутрішнього аудиту, що є базовими й обов’язковими 

організаційно-правовими настановами щодо здійснення внутрішнього аудиту в 

системі органів публічної влади загалом та Державної казначейської служби 

України зокрема. 

Встановлено, що Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту 

містять три розділи: 1) «Стандарти якісних характеристик» (Attribute Standards), 

що визначає мету, повноваження, обов’язки, компетентність (межі компетенції), 

гарантії та відповідальність підрозділів, які забезпечують внутрішній аудит; 

2) «Стандарти діяльності» (Performance Standards), який визначає засади 

управління внутрішнім аудитом, форми та методи роботи внутрішнього 

аудитора, порядок планування й виконання аудиторського завдання, подання 

звітності за результатами аудиту, особливості нагляду за діями, що 

здійснюються за результатами аудиту, визначає ризики внутрішнього аудиту та 

наявність конфлікту інтересів у процесі його здійснення, шляхи їх усунення та 

запобігання їм; 3) «Стандарти практичного застосування» (Implementation 

Standards). Здійснено аналіз положень наведених стандартів та надано низку 
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пропозицій, що спрямовані на вдосконалення національних стандартів 

внутрішнього аудиту в Україні з урахуванням зазначених положень. 

У підрозділі 1.3 «Особливості адміністративно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту в органах казначейства зарубіжних країн та напрями 

його впровадження в Україні» здійснено аналіз міжнародних нормативних 

актів, які регулюють стандарти внутрішнього аудиту в органах публічної влади, 

зокрема й органах казначейства. Виокремлено особливості адміністративно-

правового регулювання внутрішнього аудиту в органах публічної влади, 

зокрема органах державного казначейства, таких зарубіжних країн, як 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство 

Данія, Королівство Швеція, Федеративна Республіка Німеччина, Португальська 

Республіка, Італійська Республіка, Королівство Нідерландів, Французька 

Республіка, Федеративна Республіка Бразилія, Королівство Бельгія, Королівство 

Іспанія, Румунія, Республіка Польща тощо. 

З’ясовано адміністративно-правові засади регулювання внутрішнього аудиту 

в органах публічної влади провідних зарубіжних країн. Визначено особливості 

застосування засобів, способів і процедур внутрішнього аудиту в органах 

державного казначейства зарубіжних країн та можливі шляхи імплементації 

цього досвіду внутрішнього аудиту в діяльність Державної казначейської 

служби України. 

Розділ 2 «Механізм адміністративно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України 

та напрями його вдосконалення» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Напрями, види та об’єкти внутрішнього аудиту в органах 

Державної казначейської служби України» здійснено аналіз напрямів 

застосування внутрішнього аудиту в Україні, а саме аудиту ефективності, 

фінансового аудиту та аудиту відповідності. Встановлено, що об’єктами 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України є 

фінансово-господарська діяльність, обслуговування державного й місцевих 

бюджетів за надходженнями та видатками, управління фінансовими ресурсами, 

ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, а також інші питання, 

пов’язані з діяльністю об’єкта внутрішнього аудиту в бюджетному процесі та 

його відносинами з учасниками. 

Розкрито зміст таких форм внутрішнього аудиту, який здійснюється в 

органах Державної казначейської служби України: а) системного (що 

визначений стратегічним планом внутрішнього аудиту, який складається та 

затверджується на 3 роки); б) планового (що визначений операційним планом 

внутрішнього аудиту, який складається й затверджується щорічно); 

в) позапланового (що здійснюється за необхідності, за рішенням керівника 

Державної казначейської служби України або керівника її територіального 

підрозділу). 

У підрозділі 2.2 «Правовий статус суб’єктів внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України» досліджено особливості 

адміністративно-правового статусу органів внутрішнього аудиту Державної 

казначейської служби України. 
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Визначено сучасні теоретико-правові підходи до з’ясування поняття та 

змісту адміністративно-правового статусу суб’єкта владних повноважень. 

Здійснено аналіз системи елементів, які становлять адміністративно-правовий 

статус підрозділів внутрішнього аудиту Державної казначейської служби 

України, виокремлено вади в їх діяльності та запропоновано напрями її 

вдосконалення. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративні процедури внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України» обґрунтовано науково-

теоретичні положення щодо правової природи та змісту адміністративних 

процедур і їх видів, зроблено висновок стосовно віднесення адміністративної 

процедури проведення внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської 

служби України до контрольно-наглядових адміністративних процедур. 

Виокремлено такі стадії адміністративної процедури внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України: а) планування діяльності з 

внутрішнього аудиту; б) безпосередню перевірку об’єкта внутрішнього аудиту; 

в) підготовку аудиторського звіту та його оприлюднення; г) відстеження 

результатів упровадження аудиторських рекомендацій. Здійснено аналіз 

процесуальних відносин, які виникають під час реалізації повноважень 

підрозділів внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України на 

зазначених стадіях цієї адміністративної процедури, виокремлено вади такої 

діяльності та запропоновано окремі пропозиції щодо вдосконалення правового 

регулювання вказаної процедури. 

У підрозділі 2.4 «Оцінка якості внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України та застосування заходів юридичної 

відповідальності за результатом внутрішнього аудиту» здійснено аналіз 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту з метою оцінки функції 

внутрішнього аудиту стосовно її відповідності національним стандартам, 

кодексам, правилам та іншим вимогам нормативно-правових актів у сфері 

внутрішнього аудиту, оцінки ефективності реалізації зазначеної функції, а також 

встановлення можливості здійснення заходів із її покращення. Виокремлено 

критерії якості внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби 

України та запропоновано шляхи вдосконалення його форм. 

Запропоновано встановити рівні оцінки якості внутрішнього аудиту 

підрозділами внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України. З 

метою підвищення відповідальності керівників підрозділів Державної 

казначейської служби України за діяльність у зазначеній сфері запропоновано 

встановити заходи дисциплінарної та адміністративної відповідальності за 

порушення бюджетного законодавства. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає в розкритті адміністративно-правових засад 

регулювання внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби 

України, форм, засобів, способів та змісту адміністративної процедури 
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внутрішнього аудиту, а також виокремлення напрямів удосконалення чинного 

законодавства в досліджуваній сфері. За результатами дисертації 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що під внутрішнім аудитом в органах Державної 

казначейської служби України варто розуміти діяльність спеціально створеного 

самостійного структурного підрозділу внутрішнього аудиту, підпорядкованого й 

підзвітного безпосередньо керівнику Державної казначейської служби України, 

яка спрямовується на вдосконалення системи управління та внутрішнього 

контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та 

нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи 

інших недоліків у діяльності щодо розпорядження бюджетними коштами в 

системі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його 

управління, та передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій. 

Окреслено такі завдання внутрішнього аудиту в підрозділах Державної 

казначейської служби України: а) визначення ефективності системи 

внутрішнього управління підрозділом і кадрового менеджменту; 

б) встановлення законності використання (розподілу) публічних фінансових 

коштів та матеріальних ресурсів; в) вивчення запобіжників, спрямованих на 

незаконне, неефективне й нерезультативне використання бюджетних коштів; 

г) надання рекомендацій щодо вдосконалення діяльності за зазначеними 

напрямами. 

2. Доведено, що сфера застосування внутрішнього аудиту в діяльності 

Державної казначейської служби України охоплює три напрями діяльності: 

аудит ефективності, фінансовий аудит та аудит відповідності. При цьому 

обов’язковими об’єктами внутрішнього аудиту в діяльності Державної 

казначейської служби України є такі заходи: а) внутрішня й зовнішня 

фінансово-господарська діяльність; б) обслуговування державного та місцевих 

бюджетів за надходженнями й видатками; в) надання адміністративних послуг, 

у тому числі інформаційних; г) управління наявними фінансовими ресурсами; 

д) ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; е) якість персоналу та 

можливості підвищення його кваліфікації; є) розвиток матеріально-технічної 

бази; ж) запровадження інноваційних технологій у діяльності; з) використання 

зарубіжного досвіду в діяльності. 

До форм внутрішнього аудиту в діяльності Державної казначейської служби 

України запропоновано віднести системний внутрішній аудит (що визначений 

стратегічним планом внутрішнього аудиту, який складається й затверджується 

на 3 роки), плановий внутрішній аудит (що визначений операційним планом 

внутрішнього аудиту, який складається та затверджується щорічно) і 

позаплановий внутрішній аудит (що здійснюється за необхідності, за рішенням 

керівника Державної казначейської служби України або керівника її 

територіального підрозділу). Перспективним напрямом розвитку внутрішнього 

аудиту в діяльності Державної казначейської служби України визнано 

необхідність упровадження апробованої у провідних країнах світу процедури 

дистанційного внутрішнього аудиту з використанням ІТ-ресурсів. 
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3. Проаналізовано міжнародні стандарти внутрішнього аудиту та з огляду на 

це запропоновано такі основні напрями вдосконалення стандартів внутрішнього 

аудиту в Україні: а) створення професії внутрішнього аудитора та розвиток 

відповідного інституту; б) формування зацікавленості й необхідності розвитку 

цієї професії як на рівні держави, так і на рівні підприємств різних галузей; 

в) розроблення й удосконалення нормативно-правового регулювання аудиту; 

г) формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту; 

д) розроблення організаційно-технологічних схем і процедур внутрішнього 

аудиту; е) удосконалення методології внутрішнього аудиту; є) здійснення 

професійної підготовки фахівців із внутрішнього аудиту тощо. 

4. Запропоновано запозичити зарубіжний досвід (насамперед європейських 

країн) щодо ефективності здійснення внутрішнього аудиту. Зокрема, доцільним 

вважається запозичення досвіду Французької Республіки в запровадженні 

відповідності, ефективності та розвитку внутрішнього аудиту, а також щодо 

розширення структур і повноважень підрозділів внутрішнього аудиту органів 

публічної адміністрації шляхом створення департаменту внутрішнього аудиту 

центрального органу виконавчої влади, який має складатися з таких відділів: 

відділу аудиту ефективності, відділу аудиту відповідності, відділу фінансового 

аудиту, відділу координації діяльності підпорядкованих підрозділів 

внутрішнього аудиту та територіальних управлінь, які включають за аналогією 

відповідні відділи. В основу такої регламентації покладено багатовекторність 

одного центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику 

в багатьох споріднених сферах діяльності, а також те, що до сфери управління 

зазначених органів віднесені державні підприємства, установи та організації, 

зокрема й ті, які надають адміністративні послуги (сервісні центри). 

5. Встановлено, що під адміністративно-правовим статусом підрозділів 

внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України варто розуміти 

їх правове становище в системі публічного адміністрування в адміністративно-

бюджетній сфері, що визначається шляхом закріплення в чинному 

адміністративному законодавстві мети їх створення, завдань, функцій, 

предметів відання, повноважень, гарантій діяльності та відповідальності, що 

своєю чергою дає їм змогу бути учасниками адміністративно-правових 

відносин. 

Визначено мету створення та діяльності підрозділів внутрішнього аудиту 

Державної казначейської служби України – оцінку законності діяльності 

самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України, 

результатів управління державними ресурсами, правильності ведення 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ефективності господарської 

діяльності в межах реалізації державної політики у сферах казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до 

законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Основною 

функцією підрозділів внутрішнього аудиту Державної казначейської служби 

України є внутрішній контроль за дотриманням цими підрозділами законності 

управління державними ресурсами, правильності ведення бухгалтерського 

обліку й фінансової звітності та ефективності господарської діяльності. 
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6. Встановлено, що вдосконаленню адміністративно-правового статусу 

підрозділів внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України 

сприятимуть такі заходи: а) доповнення п. 4 Положення про Державну 

казначейську службу України нормою такого змісту: «здійснює внутрішній 

аудит із метою забезпечення керівництва незалежною оцінкою діяльності 

самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних 

органів Казначейства, результатів управління державними ресурсами, 

правильності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

законності й ефективності господарської діяльності»; б) підготовка та 

затвердження типового Положення про підрозділи внутрішнього аудиту 

Державної казначейської служби України, у якому має бути чітко визначено 

права, обов’язки аудиторів та їх відповідальність, зокрема, стосовно порушення 

доброчесності, допущення конфлікту інтересів та порушення інших обмежень, 

визначених Законом України «Про запобігання корупції». 

7. Запропоновано під адміністративною процедурою внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України розуміти діяльність 

підрозділів внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України, яка 

спрямована на вдосконалення системи управління та внутрішнього контролю, 

запобігання фактам незаконного, неефективного й нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності окремого підрозділу Державної казначейської служби України щодо 

розпорядження бюджетними коштами в системі підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери його управління, а також передбачає надання 

незалежних висновків і рекомендацій. 

З’ясовано, що адміністративна процедура внутрішнього аудиту в системі 

Державної казначейської служби України тією чи іншою мірою врегульована у 

Стандартах внутрішнього аудиту, Порядку здійснення внутрішнього аудиту та 

утворення підрозділів внутрішнього аудиту, Порядку проведення внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України. У межах 

адміністративної процедури внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України можна виділити такі стадії: а) планування 

діяльності з внутрішнього аудиту; б) безпосередню перевірку об’єкта 

внутрішнього аудиту; в) підготовку аудиторського звіту та його оприлюднення; 

г) відстеження результатів упровадження аудиторських рекомендацій. 

8. Визначено, що основними критеріями якості внутрішнього аудиту в 

підрозділах Державної казначейської служби України є такі положення: 

а) організаційно-правові засади функціонування підрозділу внутрішнього 

аудиту (наявність самостійного підрозділу, його незалежність, 

підпорядкованість керівнику органу, наявність та ефективність діяльності 

аудиторського комітету); б) кадрова політика підрозділу внутрішнього аудиту 

(загальна кваліфікаційна спроможність підрозділу, відповідність аудиторів 

кваліфікаційним вимогам щодо рівня освіти та досвіду роботи, індивідуальний 

професійний рівень аудиторів, умови, способи й результати підвищення 

кваліфікації); в) внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту (наявність 

розроблених внутрішніх методик проведення аудитів з урахуванням специфіки 
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діяльності установи); г) планування діяльності з внутрішнього аудиту 

(наявність розроблених і затверджених планів проведення внутрішніх аудитів та 

графіків їх проведення, стан їх виконання); д) стан проведення внутрішніх 

аудитів (документування ходу й результатів внутрішнього аудиту); е) реалізація 

результатів внутрішніх аудитів (моніторинг урахування рекомендацій і 

результатів їх упровадження); є) звітність про діяльність підрозділу 

внутрішнього аудиту (оцінка звітів за результатами аудиту); ж) самооцінка 

діяльності та заходи із забезпечення й підвищення якості внутрішнього аудиту. 

Запропоновано встановити такі рівні оцінки якості внутрішнього аудиту 

підрозділами внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України, як 

недостатній, умовно достатній, достатній, високий, показовий (зразковий). 

9. Обґрунтовано наукові положення щодо визначення шляхів удосконалення 

правових засад внутрішнього аудиту органів публічної влади загалом та органів 

і структур Державної казначейської служби України зокрема. 

По-перше, запропоновано прийняти Закон України «Про внутрішній аудит», 

у якому необхідно визначити правові засади внутрішнього аудиту, а саме: 

поняття внутрішнього аудиту, його мету й завдання; принципи внутрішнього 

аудиту; об’єкти внутрішнього аудиту; суб’єктів внутрішнього аудиту та їх 

повноваження; процедури внутрішнього аудиту; контроль та оцінку якості 

внутрішнього аудиту. 

По-друге, запропоновано доповнити Порядок проведення внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України такими розділами: 

1) розділом «Особливості спрощеної процедури внутрішнього аудиту 

діяльності підрозділів Державної казначейської служби України», у якому 

необхідно визначити такі стадії внутрішнього аудиту: а) підготовку підрозділом 

Державної казначейської служби України звіту із самоаналізу діяльності та 

надання його аудиторській групі; б) вивчення аудиторською групою відомостей 

про самооцінювання, доданих до них матеріалів, а також усіх інших матеріалів 

та інформації, що стосується діяльності; в) виїзд аудиторської групи до 

підрозділу Державної казначейської служби України з метою уточнення фактів, 

вказаних у відомостях про самооцінювання, опитування представників 

підрозділу Державної казначейської служби України, формування рекомендацій 

щодо вдосконалення якості діяльності такого підрозділу; г) складання звіту про 

результати внутрішнього аудиту. У межах цього розділу запропоновано 

закріпити положення щодо оцінки діяльності підрозділу в результаті 

проведення внутрішнього аудиту та встановити такі рівні якості діяльності 

підрозділу Державної казначейської служби України: 

 рівень «A» – діяльність підрозділу Державної казначейської служби 

України повністю відповідає вимогам ефективного управління та використання 

бюджетних коштів; 

 рівень «B» – діяльність підрозділу Державної казначейської служби 

України загалом відповідає вимогам ефективного управління та використання 

бюджетних коштів і здійснюється з недоліками, що не є суттєвими; 

 рівень «С» – діяльність підрозділу Державної казначейської служби 

України не відповідає вимогам ефективного управління та використання 
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бюджетних коштів і здійснюється з недоліками, що є суттєвими та мають бути 

усунені впродовж 3 місяців; 

2) розділом «Оцінка ефективності внутрішнього аудиту в підрозділах 

Державної казначейської служби України», у якому необхідно визначити такі 

складники системи показників оцінки стану внутрішнього аудиту: а) кадровий, 

що характеризує результати діяльності внутрішніх аудиторів у Державній 

казначейській службі України з позиції людської діяльності (зокрема, показує 

штатну чисельність внутрішніх аудиторів, їх завантаженість і кваліфікаційні 

якості); б) результативний, що визначає підсумкові показники діяльності 

внутрішніх аудиторів у Державній казначейській службі України (зокрема, 

кількість виявлених внутрішніми аудиторами та відшкодованих порушень, 

кількість рекомендацій внутрішніх аудиторів, що були впроваджені в Державній 

казначейській службі України після їх надання); в) організаційний, що 

розкриває загальні моменти в разі проведення внутрішнього аудиту в Державній 

казначейській службі України (зокрема, відповідність кількості проведених 

внутрішніх аудитів запланованим, терміни їх проведення). 

По-третє, запропоновано доповнити Кодекс України про адміністративні 

правопорушення ст. 188-56 «Невиконання рішень внутрішнього аудиту щодо 

усунення порушень бюджетного законодавства», у якій необхідно закріпити 

адміністративну відповідальність за невиконання вимог щодо усунення 

порушень бюджетного законодавства, виявлених під час здійснення 

внутрішнього аудиту. 

 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Булигіна О.Ю. Правовий статус суб’єктів внутрішнього аудиту в органах 

Державної казначейської служби України. KELM (Knowledge, Education, Law, 

Management). 2020. № 4(32). Vol. 2. P. 19–24. 

2. Булигіна О.Ю. Особливості правового регулювання внутрішнього аудиту 

в органах Державної казначейської служби України. Право і суспільство. 2020. 

№ 6-2. С. 77–82. 

3. Булигіна О.Ю. Напрями, види та об’єкти внутрішнього аудиту в органах 

державної казначейської служби України. Правові новели. 2020. № 11. Т. 2. 

С. 19–26. 

4. Булигіна О.Ю. Адміністративні процедури внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України. Держава та регіони. Серія 

«Право». 2020. № 3(69). Т. 2. С. 30–35. 

5. Булигіна О.Ю. Особливості адміністративно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту в органах державного казначейства у зарубіжних країнах 

(на прикладі Франції). Юридичний бюлетень. 2020. № 17. С. 79–83. 

6. Булигіна О.Ю. Загальні засади правового регулювання внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України. Інтеграція 

юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного 

законодавства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 



15 

м. Дніпро, 13–14 листопада 2020 р. Дніпро : Дніпровський гуманітарний 

університет, 2020. С. 103–107. 

7. Булигіна О.Ю. Напрями внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України. Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Харків, 17–18 січня 2020 р. Харків : ГО «Асоціація аспірантів-

юристів», 2020. С. 33–36. 

8. Булигіна О.Ю. Поняття та зміст адміністративної процедури 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України. 

Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27–28 березня 

2020 р. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. 

С. 73–76. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Булигіна О.Ю. Адміністративно-правове регулювання внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертація присвячена комплексному науково-практичному дослідженню 

адміністративно-правових засад внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України, форм, засобів, способів та змісту 

адміністративної процедури внутрішнього аудиту, а також виокремленню 

напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. 

З’ясовано поняття, мету й завдання, визначено систему правового 

регулювання внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби 

України. Виокремлено міжнародні стандарти внутрішнього аудиту та визначено 

ступінь їх реалізації в межах внутрішнього аудиту Державної казначейської 

служби України. Охарактеризовано напрями та форми внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України. Розкрито адміністративно-

правовий статус суб’єктів внутрішнього аудиту Державної казначейської 

служби України та запропоновано шляхи його вдосконалення. 

Охарактеризовано стадії адміністративної процедури проведення внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України, виявлено її вади та 

виокремлено напрями її покращення. З’ясовано критерії оцінки якості 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України та 

запропоновано заходи юридичної відповідальності за результатами 

внутрішнього аудиту. Систематизовано вади нормативно-правового 

регулювання внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби 

України та запропоновано шляхи їх усунення. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання внутрішнього 

аудиту, внутрішній аудит, Державна казначейська служба України, органи 

публічної влади, процедура внутрішнього аудиту. 
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Булыгина А.Ю. Административно-правовое регулирование 

внутреннего аудита в органах Государственной казначейской службы 

Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному научно-практическому 

исследованию административно-правовых основ внутреннего аудита в органах 

Государственной казначейской службы Украины, форм, средств, способов и 

содержания административной процедуры внутреннего аудита, а также 

выделению направлений совершенствования действующего законодательства в 

исследуемой сфере. В результате исследования сформулирован ряд новых 

научных положений, рекомендаций и выводов, характеризующих новизну 

работы. 

В работе проанализировано состояние правового регулирования 

внутреннего аудита в органах Государственной казначейской службы Украины, 

определены уровни правового регулирования, выделены его недостатки и 

предложены пути их устранения (в частности, приведение его содержания в 

соответствие с Международными стандартами внутреннего аудита и 

обновленными Национальными стандартами внутреннего аудита). 

Доказано, что перспективным направлением развития внутреннего аудита в 

деятельности Государственной казначейской службы Украины является 

внедрение апробированной в ведущих странах мира процедуры дистанционного 

внутреннего аудита с использованием ИТ-ресурсов. Указано на необходимость 

адаптации зарубежного опыта по проведению внутреннего аудита в системе 

публичной власти, в частности опыта Франции по внедрению соответствия, 

эффективности и развития внутреннего аудита, а также по расширению 

структур и полномочий подразделений внутреннего аудита органов публичной 

администрации путем создания департамента внутреннего аудита центрального 

органа исполнительной власти, в том числе в системе Государственной 

казначейской службы Украины. 

Внесены предложения по усовершенствованию административно-правового 

статуса подразделений внутреннего аудита Государственной казначейской 

службы Украины, а именно по закреплению функций внутреннего аудита в 

Положении о Государственной казначейской службе Украины, по подготовке и 

утверждению типового положения о подразделениях внутреннего аудита 

Государственной казначейской службы Украины. 

Определено понятие административной процедуры внутреннего аудита в 

органах Государственной казначейской службы Украины как деятельности 

подразделений внутреннего аудита Государственной казначейской службы 

Украины, которая направлена на совершенствование системы управления и 

внутреннего контроля, предотвращение фактов незаконного, неэффективного и 

нерезультативного использования бюджетных средств, возникновения ошибок 
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или других недостатков в деятельности отдельного подразделения 

Государственной казначейской службы Украины по распоряжению 

бюджетными средствами в системе предприятий, учреждений и организаций, 

относящихся к сфере его управления, и которая предусматривает 

предоставление независимых выводов и рекомендаций. Выделены и 

проанализированы такие стадии административной процедуры внутреннего 

аудита в органах Государственной казначейской службы Украины: 

а) планирование деятельности по внутреннему аудиту; б) непосредственная 

проверка объекта внутреннего аудита; в) подготовка аудиторского отчета и его 

обнародование; г) отслеживание результатов внедрения аудиторских 

рекомендаций. Определены критерии качества внутреннего аудита в органах 

Государственной казначейской службы Украины и уровни оценки качества 

внутреннего аудита подразделениями внутреннего аудита Государственной 

казначейской службы Украины. 

Обоснованы научные положения по определению отдельных путей 

совершенствования правовых основ внутреннего аудита органов публичной 

власти в целом и органов и структур Государственной казначейской службы 

Украины в частности. Предложено принять Закон Украины «О внутреннем 

аудите», а также дополнить Порядок проведения внутреннего аудита в 

подразделениях Государственной казначейской службы Украины положениями 

относительно упрощенной процедуры внутреннего аудита, оценки 

эффективности внутреннего аудита и установления административной 

ответственности за невыполнение требований по устранению нарушений 

бюджетного законодательства, выявленных при осуществлении внутреннего 

аудита. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование внутреннего 

аудита, внутренний аудит, Государственная казначейская служба Украины,  

органы публичной власти, процедура внутреннего аудита. 

 

 Bulygina O.Yu. Administrative and legal regulation of internal audit in the 

bodies of the State Treasury Service of Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law, 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is a complex scientific and practical research devoted to 

administrative and legal regulation of internal audit in the units of the State Treasury 

Service of Ukraine (hereinafter referred to as “STSU”), forms, means, methods and 

content of the administrative procedure of internal audit.  

The contribution clarifies a concept, purpose, tasks and definition of the system of 

legal regulation of internal audit in the units of STSU. International standards of 

internal audit are singled out, and the degree of their implementation during internal 

audit in the STSU bodies is determined. The directions and forms of internal audit in 

the STSU units are identified. The administrative and legal status of the subjects of 

internal audit of STSU is specified, and ways of its improvement are proposed. The 

research describes the stages of the administrative procedure of conducting the 
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internal audit in STSU, reveals its shortcomings and offers the directions of its 

improvement. The criteria for assessing the quality of internal audit in the STSU units 

are established, and measures of legal responsibility have been proposed based on the 

results of the internal audit. Shortcomings in the statutory regulation of internal audit 

in the STSU units are systematized, and ways of their elimination are set forward. 

Key words: administrative and legal regulation of internal audit, internal audit 

procedure, internal audit, public authorities, State Treasury Service of Ukraine.  
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