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АНОТАЦІЯ 

 

Булигіна О.Ю. Адміністративно-правове регулювання внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

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 є комплексним науково-практичним дослідженням 

адміністративно-правового регулювання внутрішнього аудиту в підрозділах 

Державної казначейської служби України (далі – ДКСУ). У результаті 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та 

висновків, які характеризують її новизну. 

В результаті наукового пошуку встановлено, що під внутрішнім аудитом 

в підрозділах ДКСУ слід розуміти діяльність спеціально створеного 

самостійного структурного підрозділу внутрішнього аудиту, що є 

підпорядкованим і підзвітним безпосередньо керівнику ДКСУ, яка спрямована 

на удосконалення системи управління, 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 яка передбачає надання 

незалежних висновків і рекомендацій.  

З’ясовано, що завданнями внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ є: 

визначення ефективності  системи внутрішнього управління підрозділом та 

кадрового менеджменту; встановлення законності використання (розподілення) 

публічних фінансових коштів та матеріальних ресурсів; вивчення запобіжників 

спрямованих на незаконне, неефективне та нерезультативне використання 

бюджетних коштів; надання рекомендації щодо удосконалення діяльності за 

означеними напрямами діяльності. 



3 

Встановлено, що обов’язковими об’єктами внутрішнього аудиту в 

діяльності ДКСУ є: внутрішня та зовнішня фінансово-господарська діяльність; 

обслуговування державного і місцевих бюджетів за надходженнями та 

видатками; надання адміністративних в тому числі і інформаційних послуг; 

управління наявними фінансовими ресурсами; ведення бухгалтерського обліку 

та складання звітності; якість персоналу та можливості підвищення його 

кваліфікації; розвиток матеріально-технічної бази; запровадження інноваційних 

технологій в діяльності; використання зарубіжного досвіду в діяльності.  

Виокремлено форми внутрішнього аудиту в діяльності ДКСУ: системний 

внутрішній аудит (визначений стратегічним планом внутрішнього аудиту, який 

складається і затверджується на три роки); плановий внутрішній аудит 

(визначений операційним планом внутрішнього аудиту, який складається і 

затверджується щорічно); позаплановий внутрішній аудит (здійснюється за 

необхідності, за рішенням керівника Казначейства або керівника його 

територіального підрозділу). Визначено, що перспективним напрямком 

розвитку внутрішнього аудиту в діяльності ДКСУ визнано необхідність 

впровадження зарекомендованої в провідних країнах світу процедури 

дистанційного внутрішнього аудити в системі ДКСУ з використанням ІТ-

ресурсів. 

В результаті аналізу міжнародних стандартів внутрішнього аудиту 

виокремлено перспективні напрями вдосконалення стандартів внутрішнього 

аудиту в Україні, зокрема: створення професії «внутрішній аудитор» та 

розвиток відповідного інституту; формування зацікавленості та необхідності 

розвитку даної професії як нарівні держави, так і на рівні підприємств різних 

галузей; розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання 

аудиту; формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту; 

розробка організаційно-технологічних схем та процедур внутрішнього аудиту; 

вдосконалення методології внутрішнього аудиту; здійснення професійної 

підготовки фахівців з внутрішнього аудиту тощо. 

Визначено зміст адміністративно-правового статусу підрозділів 
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внутрішнього аудиту ДКСУ, мету створення та діяльності підрозділів 

внутрішнього аудиту ДКСУ; з’ясовано, що  основною функцією підрозділів 

внутрішнього аудиту ДКСУ є внутрішній контроль за дотриманням 

підрозділами ДКСУ законності управління державними ресурсами, 

правильності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності та 

ефективності господарської діяльності; запропоновано напрями удосконалення 

адміністративно-правового статусу підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ, 

зокрема шляхом: доповнення п.4 Положення про ДКСУ нормою такого змісту: 

«здійснює внутрішній аудит з 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 та ефективності господарської діяльності»; підготовка та 

затвердження типового Положенням про підрозділи внутрішнього аудиту 

ДКСУ, в якому чітко має бути визначено права, обов’язки аудиторів та їх 

відповідальність, зокрема стосовно порушення доброчесності, допущення 

конфлікту інтересів та порушень інших обмежень, визначених Законом «Про 

запобігання корупції». 

Доведено, що під адміністративною процедурою внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ слід розуміти діяльність підрозділів внутрішнього аудиту 

ДКСУ, спрямовану на удосконалення системи управління, внутрішнього 

контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та 

нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи 

інших недоліків у діяльності окремого підрозділу ДКСУ щодо розпорядження 

бюджетними коштами і підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери його управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і 

рекомендацій. Виокремлено  стадії адміністративної процедури внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ: планування діяльності з внутрішнього аудиту; 

безпосередня перевірка об’єкта внутрішнього аудиту; підготовка аудиторського 

звіту та його оприлюднення; відстеження результатів впровадження 
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аудиторських рекомендацій. 

З’ясовано основні оціночні критерії якості внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ, до яких слід віднести: організаційно-правові засади 

функціонування підрозділу внутрішнього аудиту (наявність самостійного 

підрозділу, його незалежність, підпорядкованість керівнику органу, наявність 

та ефективність діяльності  аудиторського комітету); кадрову політику 

підрозділу внутрішнього аудиту (загальна кваліфікаційна спроможність 

підрозділу, відповідність аудиторів кваліфікаційним вимогам щодо рівня освіти 

та досвіду роботи, індивідуальний професійний рівень аудиторів, умови 

способи та результати підвищення кваліфікації); внутрішні документи з питань 

внутрішнього аудиту (наявність розроблених внутрішніх методик проведення 

аудитів з урахуванням специфіки діяльності установи);  планування діяльності з 

внутрішнього аудиту (наявність розроблених та затверджених планів 

проведення внутрішніх аудитів та графіків їх проведення, стан їх виконання); 

стан проведення внутрішніх аудитів (документування ходу та результатів 

внутрішнього аудиту); реалізацію результатів внутрішніх аудитів (моніторинг 

врахування рекомендацій та результатів їх впровадження); формування 

звітності про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту (оцінка звітів за 

результатами аудиту); проведення самооцінки  діяльності та заходи із 

забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. 

В результаті дослідження запропоновані окремі шляхи удосконалення 

правових засад внутрішнього аудиту органів публічної влади в цілому та 

органів і структур ДКСУ, зокрема: прийняття Закону України «Про внутрішній 

аудит» в якому визначити правові засади внутрішнього аудиту, а саме: поняття 

внутрішнього аудиту, його мету та завдання; принципи внутрішнього аудиту; 

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

повноваження; процедури внутрішнього аудиту; контроль та оцінку якості 

внутрішнього аудиту; доповнення Порядку проведення внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України: 1) розділом «Особливості 

спрощеної процедури внутрішнього аудиту діяльності підрозділів ДКСУ», в 
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якому визначити  такі стадії внутрішнього аудиту: підготовка підрозділом 

ДКСУ звіту самоаналізу діяльності та надання його аудиторській групі; 

вивчення аудиторською групою відомостей про самооцінювання, доданих до 

них матеріалів, а також усіх інших матеріалів та інформації, що стосується 

діяльності; виїзд аудиторської групи до підрозділу ДКСУ з метою уточнення 

фактів, вказаних у відомостях про самооцінювання, опитування представників 

підрозділу ДКСУ, формування рекомендацій щодо вдосконалення якості 

діяльності підрозділу ДКСУ; складання звіту про результати внутрішнього 

аудиту; 2) розділом «Оцінка ефективності внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ», в якому визначити такі складові системи показників оцінки стану 

внутрішнього аудиту: кадрова складова, яка характеризує результати діяльності 

внутрішніх аудиторів у ДКСУ з позиції людської діяльності, а саме: показує 

штатну чисельність внутрішніх аудиторів, їхні завантаженість та кваліфікаційні 

якості; результативна складова, що визначає підсумкові показники діяльності 

внутрішніх аудиторів у ДКСУ, а саме: кількість виявлених внутрішніми 

аудиторами та відшкодованих порушень, кількість рекомендацій внутрішніх 

аудиторів, що були впроваджені в ДКСУ після їх надання; організаційна 

складова, що розкриває загальні моменти при проведенні внутрішнього аудиту 

в ДКСУ, а саме: відповідність кількості проведених внутрішніх аудитів 

запланованим, терміни їх проведення. 

Ключові слова: органи публічної влади, Державна казначейська служба 

України, внутрішній аудит, адміністративно-правове регулювання 

внутрішнього аудиту, процедура внутрішнього аудиту. 

 

SUMMARY 

 

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

bodies of the State Treasury Service of Ukraine. – Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 
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Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – administrative law 

and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is a complex scientific and practical research of administrative 

and legal regulation of internal audit in the divisions of the State Treasury Service of 

Ukraine (hereinafter - STSU). As a result of the research a number of new scientific 

positions, recommendations and conclusions are formulated, which characterize its 

novelty. 

As a result of scientific research it was established that internal audit in STSU 

units should be understood as the activity of a specially created independent 

structural audit unit, which is subordinated and accountable directly to the STSU 

head, which aims to improve management, internal control, prevention of illegal, 

inefficient and ineffective the use of budget funds, the emergence of errors or other 

shortcomings in the activities for the disposal of budget funds in the system of 

enterprises, institutions and organizations belonging to the scope of its management, 

and which involves the provision of independent conclusions and recommendations. 

It was found that the tasks of internal audit in the divisions of the STSU are: to 

determine the effectiveness of the system of internal management of the unit and 

personnel management; establishing the legality of the use (distribution) of public 

funds and material resources; study of safeguards aimed at illegal, inefficient and 

ineffective use of budget funds; providing recommendations for improving activities 

in these areas. 

It is established that the obligatory objects of internal audit in the activities of 

the STSU are: internal and external financial and economic activities; servicing of 

state and local budgets by revenues and expenditures; provision of administrative 

services, including information services; management of available financial 

resources; accounting and reporting; quality of staff and opportunities for 

professional development; development of material and technical base; introduction 

of innovative technologies in activity; use of foreign experience in activities. 
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The forms of internal audit in the activity of the STSU are singled out: system 

internal audit (defined by the strategic plan of internal audit, which is drawn up and 

approved for three years); planned internal audit (defined by the operational plan of 

internal audit, which is drawn up and approved annually); unscheduled internal audit 

(carried out if necessary, by decision of the head of the Treasury or the head of its 

territorial division). It is determined that a promising direction in the development of 

internal audit in the activities of the STSU is the need to implement the procedure 

recommended in the world's leading countries for remote internal audit in the STSU 

system using IT resources. 

As a result of the analysis of the international standards of internal audit the 

perspective directions of improvement of the standards of internal audit in Ukraine 

are singled out, in particular: creation of a profession "internal auditor" and 

development of the corresponding institute; formation of interest and the need to 

develop this profession both at the state level and at the level of enterprises in various 

industries; development and improvement of regulatory and legal regulation of audit; 

formation of the organizational structure of internal audit services; development of 

organizational and technological schemes and internal audit procedures; improving 

the methodology of internal audit; implementation of professional training of internal 

audit specialists, etc. 

The content of the administrative and legal status of the internal audit units of 

the STSU, the purpose of creation and operation of the internal audit units of the 

STSU are determined; it was found out that the main function of the internal audit 

units of the STSU is internal control over the compliance of the STSU units with the 

legality of public resources management, correctness of accounting and financial 

reporting and efficiency of economic activity; proposed areas for improving the 

administrative and legal status of internal audit units of the STSU, in particular by: 

supplementing paragraph 4 of the Regulation on the STSU with the following 

content: , correctness of accounting and financial reporting, legality and efficiency of 

economic activity "; preparation and approval of a standard Regulation on the internal 

audit units of the STSU, which should clearly define the rights, responsibilities and 
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responsibilities of auditors, in particular regarding breach of integrity, conflict of 

interest and violations of other restrictions set by the Law on Prevention of 

Corruption. 

It is proved that the administrative procedure of internal audit in the STSU 

units should be understood as the activities of the STSU internal audit units aimed at 

improving the management system, internal control, prevention of illegal, inefficient 

and ineffective use of budget funds, errors or other shortcomings in the activities of a 

separate unit. disposal of budget funds and enterprises, institutions and organizations 

belonging to the scope of its management, and which provides for the provision of 

independent conclusions and recommendations. The stages of the administrative 

procedure of internal audit in the divisions of the STSU are singled out: planning of 

internal audit activities; direct inspection of the object of internal audit; preparation of 

the audit report and its publication; tracking the results of the implementation of audit 

recommendations. 

The main evaluation criteria for the quality of internal audit in the divisions of 

the STSU, which include: organizational and legal principles of the internal audit unit 

(the presence of an independent unit, its independence, subordination to the head of 

the body, the presence and effectiveness of the audit committee); personnel policy of 

the internal audit unit (general qualification capacity of the unit, compliance of 

auditors with the qualification requirements for the level of education and work 

experience, individual professional level of auditors, conditions, methods and results 

of professional development); internal documents on internal audit (availability of 

developed internal methods of audits, taking into account the specifics of the 

institution); planning of internal audit activities (availability of developed and 

approved plans for internal audits and schedules of their implementation, the state of 

their implementation); the state of internal audits (documenting the progress and 

results of internal audit); implementation of the results of internal audits (monitoring 

the consideration of recommendations and the results of their implementation); 

formation of reports on the activities of the internal audit department (evaluation of 
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reports on the results of the audit); conducting self-assessment of activities and 

measures to ensure and improve the quality of internal audit. 

The study proposed some ways to improve the legal framework for internal 

audit of public authorities in general and bodies and structures of the STSU, in 

particular: the adoption of the Law of Ukraine "On Internal Audit" which defines the 

legal framework for internal audit, namely: the concept of internal audit, its purpose 

and task; principles of internal audit; objects of internal audit; subjects of internal 

audit and their powers; internal audit procedures; control and evaluation of internal 

audit quality; additions to the Procedure for Internal Audit in the State Treasury 

Service of Ukraine: 1) section "Features of the simplified procedure of internal audit 

of STSU units", in which to determine the following stages of internal audit: 

preparation of STSU unit self-analysis report and providing it to the audit team; study 

by the audit team of information on self-assessment, attached materials, as well as all 

other materials and information related to the activity; departure of the audit team to 

the STSU unit in order to clarify the facts specified in the information on self-

assessment, interview representatives of the STSU unit, the formation of 

recommendations for improving the quality of the STSU unit; preparation of a report 

on the results of the internal audit; 2) section "Evaluation of the effectiveness of 

internal audit in the divisions of the STSU", which identifies the following 

components of the system of indicators of internal audit: personnel component, which 

characterizes the results of internal auditors in the STSU from the standpoint of 

human activity, namely: their workload and qualification qualities; the effective 

component that determines the final performance of internal auditors in the STSU, 

namely: the number of violations identified by internal auditors and compensated, the 

number of recommendations of internal auditors that were implemented in the STSU 

after their provision; organizational component that reveals the general points of the 

internal audit in the STSU, namely: the compliance of the number of internal audits 

planned, the timing of their conduct. 

Key words: public authorities, State Treasury Service of Ukraine, internal 

audit, administrative and legal regulation of internal audit, internal audit procedure. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах важливим інструментом 

публічного адміністрування, що дає змогу досягти виконання поставлених 

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

органів державного і комунального сектора, є державний внутрішній 

фінансовий контроль. Державний внутрішній фінансовий контроль забезпечує 

належне (законне, економічне, ефективне, результативне та прозоре) 

управління державними фінансами і розглядається як сукупність трьох 

складових: внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та їх 

гармонізації.Однією із ключових форм державного внутрішнього фінансового 

контролю є внутрішній аудит як діяльність з надання незалежних та 

об’єктивних рекомендацій і консультацій, спрямована на удосконалення 

діяльності органів державного і комунального сектору, 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. Зі всіх органів публічної влади в яких в обов’язковому 

порядку функціонують підрозділи внутрішнього аудиту найбільше стратегічне 

значення та найвищий рівень відповідальності покладається на підрозділи 

внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України (далі – ДКСУ), 

як орган публічної влади який безпосередньо здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, а очевидно є органом на який покладено 

відповідальність за законне розподілення та ефективне використання коштів 

всіх платників податків, що в цілому забезпечує економічну спроможність та 

фінансову стабільність діяльності держави. Практична реалізація системи 

внутрішнього аудиту базується на створенні в органах казначейства 

спеціальних структурних підрозділів, які повинні мати функціональну та 

організаційну незалежність та підпорядковуватись безпосередньо керівнику 

установи. Ця служба створюється з метою належної оцінки діяльності та 
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підвищення результативності процесів управління в системі казначейства. На 

неї покладаються функції щодо організації та проведення внутрішніх аудитів у 

структурних підрозділах центрального апарату ДКСУ та його територіальних 

органах.  

Попри досить суттєві показники діяльності підрозділів внутрішнього 

аудиту щодо внутрішнього контролю в системі Казначейства їх діяльність 

потребує удосконалення з огляду на світові стандарти проведення 

внутрішнього аудиту та застосування новітніх методів та передових практик 

внутрішнього контролю, що в свою чергу потребує систематизації та 

удосконалення адміністративно-правового регулювання внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ, а вочевидь зумовлює актуальність тематики дисертації. 

Ще більшої актуальності тематиці дослідження надає відсутність у 

вітчизняному науковому просторі монографічних досліджень, присвячених 

правовому, а тим більше адміністративно-правовому дослідженню  

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ. Зазвичай питання процедур та 

алгоритмів діяльності щодо внутрішнього аудиту стають предметом 

дослідження економічних наук, в той же час проблемі питання правового та 

організаційного забезпечення такої діяльності є мало дослідженими, або 

досліджувались частково в межах робіт більш широкого наукового 

спрямування, які були присвячені проблематиці 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. Зіневич, Є.В. Курінного, Н.В. Коваленко, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О.В. Кузьменко, О.І. Миколенко, 

Р. С. Мельника, Р.В. Миронюка, І.Л. Мукоїд, Д.В.Лученко, Н.Б. Писаренко, 

О. П. Рябченко, Л.А. Савченко, В. І.Стоян, В.П. Тимощука, О.Д. Шевчука, 

А.М. Школика та ін. 

Разом із тим основна увага науковців була спрямована на наукове 

розв’язання проблем правового регулювання різних адміністративних 
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процедур, у тому числі які здійснюються за участю суб’єктів владних 

повноважень наділених контрольними повноваженнями в сфері дотримання 

бюджетного законодавства, правове регулювання адміністративних процедур 

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

ДКСУ, наразі перебуває поза увагою наукової спільноти. Таким чином, наукова 

й практична значущість зазначених питань, недостатня розробленість їх у науці 

адміністративного права, а також дискусійний характер багатьох проблем 

зумовили вибір теми даної дисертаційноїроботи. 

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

виконано на підставі пріоритетних напрямів наукових досліджень Запорізького 

національного університету в межах таких 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 тематика дисертації 

безпосередньо пов’язана з реалізацією положень Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 

№ 5/2015; Стратегії реформування державного управління України на період до 

2021 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

розкритті адміністративно-правових засад регулювання внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ, форм, засобів, способів та змісту адміністративної 

процедури внутрішнього аудиту та виокремлення напрямів удосконалення 

чинного законодавства в досліджуваній сфері. Для досягнення вказаної мети в 

дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 

- з’ясувати поняття, мету, завдання та визначити систему правового 

регулювання внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ; 

- виокремити міжнародні стандарти внутрішнього аудиту та визначити 

ступінь їх  реалізації під час внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ; 
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- з’ясувати особливості адміністративно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту в органах Казначейства в зарубіжних країнах та 

виокремити шляхи його використання; 

- визначити напрями та форми внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ; 

- розкрити адміністративно-правовий статус суб’єктів внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ та запропонувати шляхи його удосконалення; 

- охарактеризувати стадії адміністративної процедури проведення 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ, виявити її вади та виокремити 

напрямки її покращення; 

- з’ясувати критерії оцінки якості внутрішнього аудиту в органах ДКСУ 

та запропонувати заходи юридичної відповідальності за результатом 

внутрішнього аудиту; 

- систематизувати вади нормативно-правового регулювання внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ та запропонувати шляхи їх усунення. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, пов’язані із 

регулювання внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність методів та прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, історичний, логічний, системний аналіз тощо), так і спеціальних 

(документального аналізу, порівняльно-правового тощо). Так, діалектичний 

метод пізнання використано з метою визначення сфери правового регулювання 

відносин щодо внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ (підрозділ 1.1). 

Системно-структурний підхід застосовувався для визначення форм, способів та 

засобів внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ (підрозділ 2.1), стадій 

адміністративної процедури внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ 

(підрозділ 2.3), логіко-семантичний – для формулювання відповідних 

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

виявити переваги та недоліки зарубіжного досвіду внутрішнього аудиту в 
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підрозділах ДКСУ та визначити механізми його впровадження в Україні 

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

розробки пропозицій з удосконалення законодавства. Специфіка об’єкта, що 

досліджувався, зумовила застосування цілої низки наукових підходів: 

фундаментального, порівняльно-ретроспективного (підрозділ 2.1), органічної 

єдності теорії і практики (розділ 2), поєднання критичного і раціонального 

(підрозділ 2.2), єдності логічного та системного підходу (розділ 2). 

Нормативну основу роботи становить Конституція України, чинні 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють адміністративні 

процедури внутрішнього аудиту в системі органів публічної влади, в тому числі 

в підрозділах ДКСУ. 

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 підрозділів ДКСУ, розміщені на офіційному 

сайті ДКСУ за 2018-2020 роки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-практичним 

дослідженням адміністративно-правового регулювання внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше:  

– проаналізовано стан правового регулювання внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ, визначено рівні правового регулювання, виокремлено його 

вади та запропоновано шляхи їх усунення, зокрема щодо приведення його 

змісту у відповідність до Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту та 

оновлених Національних стандартів внутрішнього аудиту; 

- доведено, що перспективним напрямком розвитку внутрішнього аудиту 

в діяльності ДКСУ є впровадження апробованої в провідних країнах світу 

процедури дистанційного внутрішнього аудити з використанням ІТ-ресурсів; 
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– обґрунтовано наукові положення щодо визначення окремих шляхів 

удосконалення правових засад внутрішнього аудиту органів публічної влади 

вцілому та органів і структур ДКСУ, зокрема, а саме: прийняття Закону 

України «Про внутрішній аудит», доповнення Порядку проведення 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ положеннями щодо спрощеної 

процедури внутрішнього аудиту та щодо оцінки ефективності внутрішнього 

аудиту, встановлення адміністративної відповідальності за невиконання вимог 

щодо усунення порушень бюджетного законодавства, виявлених під час 

здійснення внутрішнього аудиту. 

удосконалено: 

- визначення поняття адміністративної процедури внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ як діяльності підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ, 

спрямованої на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, 

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності окремого підрозділу ДКСУ щодо розпорядження бюджетними 

коштами і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його 

управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій; 

- наукові положення щодо виокремлення таких стадій адміністративної 

процедури внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ як: планування діяльності 

з внутрішнього аудиту; безпосередня перевірка об’єкта внутрішнього аудиту; 

підготовка аудиторського звіту та його оприлюднення; відстеження результатів 

впровадження аудиторських рекомендацій; 

- критерії визначення якості внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ та  

рівні оцінки якості внутрішнього аудиту підрозділами внутрішнього аудиту 

ДКСУ; 

дістали подальшого розвитку:  

– тези щодо необхідності адаптації зарубіжного досвіду провадження 

внутрішнього аудиту в системі публічної влади, зокрема досвіду Французької 

республіки у запровадженні таких видів внутрішнього аудиту: відповідності, 
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ефективності та розвитку, а також щодо розширення структур та повноважень 

підрозділів внутрішнього аудиту органів публічної адміністрації шляхом 

створення департаменту внутрішнього аудиту центрального органу виконавчої 

влади, в тому числі в системі ДКСУ; 

– наукові підходи щодо удосконалення адміністративно-правового 

статусу підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ, зокрема шляхом: закріплення 

функцій внутрішнього аудиту в Положенні про ДКСУ, підготовки та 

затвердження типового Положенням про підрозділи внутрішнього аудиту 

ДКСУ; 

– пропозиції щодо необхідності диференціації юридичної 

відповідальності за порушення бюджетного законодавства, виявлені під час 

внутрішнього аудиту діяльності ДКСУ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для покращення напрямів, форм та 

процедур внутрішнього аудиту в органах публічної влади в цілому та в 

підрозділах ДКСУ, зокрема, а також можуть бути основою для подальших 

наукових досліджень із відповідної проблематики; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правових 

актів, які регулюють процедури внутрішнього аудиту в органах публічної влади 

в цілому та в підрозділах ДКСУ а також визначають їх адміністративно-

правовий статус; 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення внутрішнього аудиту 

в органах публічної влади в цілому та в підрозділах ДКСУ, зокрема; 

- навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративні процедури в діяльності органів публічної адміністрації»,  під 

час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідних 

навчальних дисциплін, а також статей і наукових повідомлень. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ В ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ  

 

1.1 Поняття, мета, завдання та правове регулювання внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ 

 

У сучасних умовах важливим інструментом публічного адміністрування, 

що дає змогу досягти виконання поставлених завдань та зменшити кількість 

проблемних питань, пов’язаних з діяльністю органів державного і 

комунального сектора, є державний внутрішній фінансовий контроль. 

Державний внутрішній фінансовий контроль забезпечує належне (законне, 

економічне, ефективне, результативне та прозоре) управління державними 

фінансами і розглядається як сукупність трьох складових: внутрішнього 

контролю, внутрішнього аудиту та їх гармонізації. Однією із ключових форм 

державного внутрішнього фінансового контролю є внутрішній аудит як 

діяльність з надання незалежних та об’єктивних рекомендацій і консультацій, 

спрямована на удосконалення діяльності органів державного і комунального 

сектору, 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. Зі всіх органів публічної влади в яких в обов’язковому 

порядку функціонують підрозділи внутрішнього аудиту найбільше стратегічне 

значення та найвищий рівень відповідальності покладається на підрозділи 

внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України (далі – ДКСУ 

або Казначейство), як орган публічної влади який безпосередньо здійснює 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, а очевидно є органом на який 

покладено відповідальність за законне розподілення та ефективне використання 

коштів всіх платників податків, що в цілому забезпечує економічну 

спроможність та фінансову стабільність діяльності держави. Практична 
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реалізація системи внутрішнього аудиту базується на створенні в органах 

казначейства спеціальних структурних підрозділів, які повинні мати 

функціональну та організаційну незалежність та підпорядковуватись 

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 Казначейства та його територіальних органах. Для проведення 

внутрішнього аудиту в системі казначейства утворюються: на центральному 

рівні - Управління внутрішнього аудиту та контролю, а у головних управліннях 

казначейства - сектори внутрішнього аудиту та контролю як самостійні 

структурні підрозділи. Чисельність спеціалістів служби має бути достатньою 

для ефективного досягнення цілей та завдань, поставлених перед цим 

підрозділом щодо проведення планових, позапланових та додаткових 

внутрішніх аудитів. За для того щоб осягнути складну систему внутрішнього 

аудиту в органах Казначейства, дослідити процедури внутрішнього аудиту, 

виокремити вади її здійснення та запропонувати дієві способи покращення її 

ефективності в подальших наукових розробках, нижче доцільно здійснити 

аналіз правових засад внутрішнього аудиту в органах Казначейства, що й буде 

складати предмет дослідження в межах даного підрозділу роботи. Для 

розкриття змісту предмету дослідження необхідною є постановка та виконання 

низки завдань дослідження, зокрема: визначення сучасних правових засад 

внутрішнього аудиту в органах Казначейства в тому числі з урахуванням 

стратегій реформування даної сфери; визначення вад правового регулювання 

внутрішнього аудиту та висловлення пропозиції щодо його удосконалення. 

Аналіз правових актів, які в тій чи іншій мірі регулюють питання 

державного внутрішнього фінансового контролю дає можливість виокремлення 

правових засад внутрішнього аудиту в органах Казначейства. 

Передусім в Конституції України закріплено: загальні засади діяльності 

бюджетної системи (відповідно до ст. 95 бюджетна система України будується 
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на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства 

між громадянами і територіальними громадами. Виключно законом про 

Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на 

загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків; порядок 

виконання закону про Державний бюджет України (відповідно до статті 97 

Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради 

України звіт про виконання Державного бюджету України [1]. 

Внутрішній аудит, який проводиться в рамках бюджетної політики 

держави, законодавчо закріплений в ст. 26 Бюджетного кодексу України, що 

забезпечує його стандартизацію та єдині принципи здійснення у бюджетній 

сфері. Згідно з Кодексом, внутрішній аудит є діяльністю підрозділу 

внутрішнього аудиту в бюджетній установі, спрямованою на вдосконалення 

системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та 

нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи 

інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй установ, 

поліпшення внутрішнього контролю. Сфера застосування внутрішнього аудиту 

в Україні охоплює три напрями діяльності: аудит ефективності - передбачає 

оцінку діяльності установи щодо ефективності функціонування системи 

внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у 

стратегічних та річних планах, ефективності планування та результативності 

виконання бюджетних програм, якості надання адміністративних послуг та 

виконання контрольно-наглядових функцій, а також ризиків, які негативно 

впливають на діяльність установи;  фінансовий аудит - оцінка діяльності 

установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, 

правильності ведення бухгалтерського обліку;  аудит відповідності - оцінка 

діяльності установи в частині відповідності дотримання законів, інших 

нормативно-правових актів, процедур, або інших вимог щодо стану збереження 

активів, інформації та управління державним майном. Тут же визначено, що 

основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та 

порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом 
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Міністрів України. Натомість організаційно-методологічні засади здійснення 

внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються Міністерством 

фінансів України, яке забезпечує формування та реалізацію державної політики 

у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, у тому числі здійснює 

оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту 

[2]. 

Частково питання внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України урегульовані  Законом «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», зокрема ст. 14 передбачено, що головні 

розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють річну фінансову звітність, 

річну консолідовану фінансову звітність не пізніше ніж до 30 квітня року, що 

настає за звітним періодом, шляхом розміщення на своїй веб-сторінці. А 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, оприлюднює річну 

консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан та результати 

діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів не пізніше ніж до 1 

червня року, що настає за звітним періодом, на своїй веб-сторінці [3]. 

В системі нормативних актів, які визначають правові засади та процедури 

внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади в цілому і Казначейства 

зокрема, особливе місце відведено Постанові Кабінету Міністрів України від 28 

вересня 2011 р. №1001 (з змінами від 12 грудня 2018 р. № 1062) «Деякі питання 

здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього 

аудиту» [4] яка є базовим нормативним актом, який заклав правові засади 

створення та функціонування з початку 2012 року в системі центральних 

органів виконавчої влади структурних підрозділів внутрішнього аудиту  

реорганізувавши  контрольно-ревізійні підрозділи та визначив базовий Порядок  

здійснення внутрішнього аудиту. Відповідно до цього Порядку підрозділ 

внутрішнього аудиту  відповідно до покладених на нього завдань: 1) проводить 

оцінку: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; 

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених  у стратегічних та річних 
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планах; ефективності планування і виконання  бюджетних  програм  та 

результатів їх виконання, управління бюджетними коштами; якості надання  

адміністративних   послуг та виконання контрольно-наглядових   функцій, 

завдань, визначених актами законодавства; використання і збереження активів; 

надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і 

технологій; управління державним майном; правильності ведення 

бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; 

ризиків, які негативно впливають на  виконання функцій і завдань державного 

органу, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери його управління; 2) планує, організовує та проводить 

внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки 

та  рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій; 3) 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами державного органу, його 

територіального органу та бюджетної установи, іншими державними  органами,  

підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань 

здійснення внутрішнього аудиту; 4) подає керівникові державного органу, його 

територіального органу та бюджетної установи аудиторські звіти і рекомендації 

для прийняття ним відповідних управлінських рішень; 5) звітує про результати 

діяльності відповідно до вимог цього Порядку та стандартів внутрішнього 

аудиту; 6) виконує інші функції відповідно до його компетенції. Внутрішній 

аудит проводиться відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном [5]. 

З метою визначення єдиних підходів до організації та проведення 

внутрішнього аудиту, підготовки аудиторських звітів, висновків та 

рекомендацій у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, 

їх територіальних органах та бюджетних установах, оцінки якості такого 

аудиту наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року за № 1247 

розроблено Стандарти внутрішнього аудиту [6]. Стандарти розроблено з метою 

визначення єдиних підходів до провадження діяльності з внутрішнього аудиту 

в органах публічної влади, які є розпорядниками коштів державного бюджету; 

вони містять якісні характеристики, що визначають положення, вимоги та 
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підходи до організації діяльності з внутрішнього аудиту, та вимоги до 

діяльності, що визначають положення, вимоги та підходи до планування, 

здійснення внутрішнього аудиту, звітування про його результати. Ці стандарти 

є керівними засадами для керівника підрозділу внутрішнього аудиту органу 

публічної влади на підставі яких розробляються внутрішні документи з питань 

внутрішнього аудиту (алгоритми діяльності щодо внутрішнього аудиту). Дані 

стандарти визначають обов’язковий перелік документів з питань внутрішнього 

аудиту, які потребують розробки та ведення підрозділами внутрішнього 

контролю, до них слід віднести: декларацію внутрішнього аудиту; положення 

про підрозділ внутрішнього аудиту; посадові інструкції працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту; внутрішні документи з питань здійснення внутрішнього 

аудиту; програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. 

Також ними визначено вимоги до змісту внутрішніх документів з питань 

здійснення внутрішнього аудиту. 

До системи нормативних актів, які визначають правові засади 

внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади в цілому і Казначейства 

зокрема слід віднести програмні (довго-, короткострокові) документи, зокрема 

Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування системи 

державного фінансового контролю до 2020 року, схвалену Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 310-р [7], якою з поміж 

іншого визначено необхідність створення інтегрованої автоматизованої 

інформаційної бази з даними про стан та результати державного контролю за 

управлінням та використанням державних (місцевих) ресурсів - 

Держаудитслужби, Рахункової палати, Казначейства, Держфінмоніторингу, 

ДФС, Антимонопольного комітету, НКЦПФР та інших відповідних державних 

органів, що уповноважені здійснювати державний контроль. 

Нормативними актами, які визначають загальні організаційно-структурні 

засади та процедури внутрішнього аудиту в системі Казначейства є: Положення 

про Державну казначейську службу України, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 [8], яким визначено 
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правовий статус Державної казначейської служби України як  центрального 

органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно 

до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Виходячи з 

даного Положення основним призначенням Казначейства є забезпечення 

казначейського обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного 

казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема: 

здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до 

законодавства; здійснення розподілу бюджетних коштів між державним та 

місцевими бюджетами; здійснення бюджетного відшкодування податку на 

додану вартість; здійснення операції з повернення кредитів, наданих за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів; погашення та обслуговування 

державного боргу; здійснення платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних 

зобов’язань держави, в національній та іноземній валютах за дорученням 

Мінфіну. 

Безпосередні організаційно-структурні засади та процедури внутрішнього 

аудиту в системі Державної казначейської служби України урегульовані на 

рівні відомчого нормативного регулювання і визначаються:  

1. Структурою апарату Державної казначейської служби України, 

затвердженою її головою та погоджену Міністром фінансів України від 

18.05.2017 року [9], відповідно до якої в межах центрального апарату 

Казначейства створюється управління внутрішнього аудиту до якого входять 

відділ аудиту та відділ організаційно-аналітичної роботи; в межах Головних 

управлінь казначейства в областях створюються відділи внутрішнього 

моніторингу [10]. 

2. Положенням про Управління внутрішнього аудиту Державної 

казначейської служби України, затвердженим наказом ДКСУ від 27.02.2017 № 

60 [11], яким визначено сутність внутрішнього аудиту, який проводиться з 

метою забезпечення керівництва незалежною оцінкою діяльності самостійних 
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структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства, 

результатів управління державними ресурсами, правильності ведення 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, законності та ефективності 

господарської діяльності. Дане Положення є ключовим нормативним актом, 

який визначає межі юрисдикції органів внутрішнього аудиту Казначейства, що 

визначають їх повноваження  щодо проведення за дорученням керівництва 

Казначейства аналітичних досліджень з питань, що стосуються діяльності 

структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства; 

виявлення та аналіз причин недоліків, невідповідностей в організації роботи 

вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, у тому числі наказів та 

доручень керівництва Казначейства, самостійними структурними підрозділами 

Казначейства та територіальними органами Казначейства; надання об'єктивних, 

незалежних висновків та рекомендацій щодо функціонування системи 

внутрішнього контролю Казначейства та її удосконалення, удосконалення 

системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та не 

результативного використання бюджетних коштів, запобігання виникненню 

помилок чи інших недоліків у діяльності Казначейства та його територіальних 

органів; координація роботи підрозділів внутрішнього аудиту; узагальнення та 

поширення досвіду роботи внутрішнього аудиту Казначейства шляхом 

проведення семінарів, нарад, конференцій. Відповідно на основі цього 

Положення розроблені положення про відділи внутрішнього аудиту в 

територіальних підрозділах Казначейства, які по сутті дублюють його [12]. 

3. Регламентом  роботи Державної казначейської служби України та її 

територіальних органів, затверджений наказом Казначейства від 27.07.2020 

№195 [13], який в розділі Х «Порядок проведення внутрішніх аудитів в органах 

Казначейства» визначає, по-сутті, принципи проведення внутрішнього аудиту. 

4. Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011  № 1217 

[14], яким задекларована система моральних і професійних цінностей та правил 

поведінки працівників підрозділу внутрішнього аудиту або посадових осіб, на 
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яких покладено повноваження щодо здійснення внутрішнього аудиту, 

визначено морально-етичні принципи їх професійної діяльності, засади 

протидії одержанню неправомірної вигоди та подарунків та заходи 

відповідальності за порушення антикорупційних обмежень. 

5) Порядком проведення внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України від 26.12.2013 р. № 210 (у редакції наказу 

Державної казначейської служби України від 22.03.2019 № 91) [15], який  

визначає правила та процедури планування і проведення внутрішніх аудитів, 

документування і реалізації їх результатів та регламентує організаційні 

взаємовідносини між Казначейством України і його територіальними органами; 

ним визначені етапи внутрішнього аудиту та алгоритми дій направлені на його 

проведення. 

Окремо слід вказати на програмні документи, які визначають 

перспективи реформування та удосконалення процедур внутрішнього аудиту 

Казначейства, які визначені в зведеному Стратегічному плані діяльності з 

внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки Державної казначейської служби 

України, затвердженому Головою Казначейства від 14.02.2019 року [16], в 

якому визначені стратегії планування діяльності з внутрішнього аудиту, які 

передбачають вироблення єдиного підходу до планування, організації та 

проведення внутрішніх аудитів, підготовки аудиторських звітів, висновків та 

рекомендацій, реалізації їх результатів та оцінки якості таких аудитів в органах 

Казначейства, що встановлений законами та відображає сутність діяльності 

цього органу. 

На виконань дослідження, спрямованих на з’ясування поняття, мети, 

завдання та визначення правового регулювання внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ в межах даного підрозділу роботи встановлено наступне. 

Визначено правову природу відносин, що виникають із приводу 

здійснення внутрішнього аудиту в діяльності ДКСУ, та виокремлено їх 

публічно-правовий складник. 



32 

Встановлено, що під внутрішнім аудитом в підрозділах ДКСУ слід 

розуміти діяльність спеціально створеного самостійного структурного 

підрозділу внутрішнього аудиту, що є підпорядкованим і підзвітним 

безпосередньо керівнику ДКСУ, яка спрямована на удосконалення системи 

управління, 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 яка передбачає надання незалежних 

висновків і рекомендацій.  

Доведено, що внутрішній аудит є формою внутрішнього контролю за 

використанням коштів державного бюджету в підрозділах ДКСУ. 

З’ясовано, що метою внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ є 

визначення об’єктивної оцінки діяльності відповідного підрозділу ДКСУ щодо 

ефективного використання (розподілення) публічних фінансових коштів, 

матеріальних та кадрових ресурсів з метою виконання поставлених завдань 

діяльності.  

Завданнями внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ є: визначення 

ефективності  системи внутрішнього управління підрозділом та кадрового 

менеджменту; встановлення законності використання (розподілення) публічних 

фінансових коштів та матеріальних ресурсів; вивчення запобіжників 

спрямованих на незаконне, неефективне та нерезультативне використання 

бюджетних коштів; надання рекомендації щодо удосконалення діяльності за 

означеними напрямами діяльності. 

Визначено, що правове регулювання внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ має досить складну систему правових актів, до яких віднесено: 

Бюджетний кодекс (ст.26); Постанову КМУ від 8 вересня 2011 р. №1001 «Деякі 

питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту»; Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року за № 1247; Положення про 
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Управління внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України, 

затверджене наказом ДКСУ від 27.02.2017 № 60;  Кодекс етики працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів 

України від 29.09.2011 № 1217; Порядок проведення внутрішнього аудиту в 

органах Державної казначейської служби України, затверджений Наказом 

ДКСУ від 26.12.2013 р. № 210. В той же час зазначено, що порядок проведення 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ потребує удосконалення шляхом 

приведення його змісту у відповідність до оновлених Стандартів внутрішнього 

аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України у редакції від 

14.08.2019 № 344. 

 

1.2 Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту та їх реалізація в 

межах внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ 

 

В попередньому підрозділі роботи нами було проаналізовано систему 

нормативно-правого регулювання внутрішнього аудиту в діяльності підрозділів 

ДКСУ та визначено, що ключовим нормативним нормативним актом який 

регламентує процедури внутрішнього аудиту в системі оргнаів публічної влади 

в цілому та органах ДКСУ є  Стандарти внутрішнього аудиту,  які затверджені 

наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року за № 1247 [6]. Дані 

Стандарти розроблено з метою визначення єдиних підходів до провадження 

діяльності з внутрішнього аудиту в органах публічної влади, які є 

розпорядниками коштів державного бюджету; вони містять якісні 

характеристики, що визначають положення, вимоги та підходи до організації 

діяльності з внутрішнього аудиту, та вимоги до діяльності, що визначають 

положення, вимоги та підходи до планування, здійснення внутрішнього аудиту, 

звітування про його результати. Ці стандарти є керівними засадами для 

керівника підрозділу внутрішнього аудиту органу публічної влади на підставі 

яких розробляються внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту 

(алгоритми діяльності щодо внутрішнього аудиту). Дані стандарти визначають 
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обов’язковий перелік документів з питань внутрішнього аудиту, які потребують 

розробки та ведення підрозділами внутрішнього контролю, до них слід 

віднести: декларацію внутрішнього аудиту; положення про підрозділ 

внутрішнього аудиту; посадові інструкції працівників підрозділу внутрішнього 

аудиту; внутрішні документи з питань здійснення внутрішнього аудиту; 

програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Також ними 

визначено вимоги до змісту внутрішніх документів з питань здійснення 

внутрішнього аудиту.  

Слід засвідчити те, що Національні Стандарти внутрішнього аудиту в 

Україні розроблені з урахуванням міжнародних стандартів внутрішнього 

аудиту  на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, які ратифіковані на 

законодавчому рівні Законі України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» від16 вересня 2014 року № 1678-VII [17]. 

Зокрема, в главі 3 Угоди «Управління державними фінансами: бюджетна 

політика, внутрішній контроль і зовнішній аудит» визначено, що 

співробітництво в галузі управління державними фінансами спрямовується на 

забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем внутрішнього 

контролю та зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, а 

також відповідають основоположним принципам підзвітності, прозорості, 

економності, ефективності та результативності. Сторони обмінюються 

інформацією, досвідом, найкращою практикою та здійснюють інші заходи, 

зокрема, щодо такого: 1) у галузі бюджетної політики: a) розвитку системи 

середньострокового бюджетного прогнозування/планування; b) удосконалення 

програмно-цільових підходів у бюджетному процесі й аналізу ефективності та 

результативності виконання бюджетних програм; c) покращення обміну 

досвідом та інформацією з питань планування і виконання бюджету та стану 
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державного боргу; 2) у галузі зовнішнього аудиту: d) імплементації стандартів 

та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю 

(INTOSAI), а також обміну найкращими практиками ЄС у галузі зовнішнього 

контролю та аудиту державних фінансів з особливим акцентом на незалежності 

відповідних органів Сторін; 3) у галузі державного внутрішнього фінансового 

контролю: подальшого розвитку системи державного внутрішнього 

фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно визнаними 

стандартами (Інститут внутрішніх аудиторів (IIA), Міжнародна федерація 

бухгалтерів (IFAC), INTOSAI) та методологіями, а також найкращою 

практикою ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в 

державних органах [17]. 

Таким чином Національні Стандарти внутрішнього аудиту мають бути 

узгоджені та відповідати вимогам: стандартів та методик Міжнародної 

організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI); міжнародно 

визнаним стандартам (Інституту внутрішніх аудиторів (IIA), Міжнародної 

федерації бухгалтерів (IFAC), INTOSAI) [18]. 

У зв’язку з цим, на виконання завдань дослідження нижче в межах даного 

підрозділу доцільно здійснити аналіз міжнародних стандартів внутрішнього 

аудиту та стану імплементації їх положень в практику формування стандартів 

внутрішнього аудиту в ситемі органів публічної влади України в цілому та в 

діяльності підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ. 

Зокрема встановлено, що у 1978 році Інститутом внутрішніх аудиторів – 

ІВА (The Institute of Internal Auditors, Inc. - ІІА) були видані та прийняті до 

застосування Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту – СППВА 

(Standards for Professional Practice of Internal Auditing - SPPIA), які є основною 

для розробки національних стандартів внутрішнього аудиту, які є базовими та 

обов’яковими організаційно-правовими настановами щодо здійснення 

внутрішнього аудиту в системі органів публічної влади в цілому та ДКСУ, 

зокрема. СППВА складаються з трьох розділів: Стандарти якісних 

характеристик (Attribute Standards) – визначають мету, повноваження, 
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обов’язки, компетентність (межі компетенції), гарантії та відповідальність 

підрозділів, які забезпечують внутрішній аудит;  Стандарти діяльності 

(Performance Standards) – визначають засади управління внутрішнім аудитом, 

форми та методи роботи внутрішнього аудитора, порядок планування та 

виконання аудиторського завдання, подання звітності за результатами аудиту, 

особливості нагляду за діями, що здійснюються за результатами аудиту, 

визначення ризиків внутрішнього аудиту та наявності конфлікту інтересів в 

процесі його здійснення та шляхи їх запобігання і усунення; Стандарти 

практичного застосування (Implementation Standards).  

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) (англ. International Standards on 

Auditing (ISA)) повна назва Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг - міжнародні професійні 

стандарти для здійснення аудиторської діяльності. Вони видаються 

Міжнародною федерацією бухгалтерів через Раду з Міжнародних стандартів 

аудиту та надання впевненості. Призначення стандартів полягає у забезпеченні: 

високого рівня гарантій щодо якості аудиторських послуг; високого іміджу 

професії аудитора; взаємозв’язку між окремими елементами та процесами 

аудиторського циклу; вирішення спірних питань між аудиторами та 

замовниками їх послуг, встановлення рівня відповідальності аудиторів; 

розуміння користувачів аудиторської інформації процесу аудиторської 

перевірки [19, с. 504]. 

Як було зазначено вище, розробкою стандартів на міжнародному рівні 

займається Інститут внутрішніх аудиторів – ІВА (The Institute of Internal 

Auditors, Inc. - ІІА). У 1978 році ІВА видані та прийняті до застосування 

Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту – СППВА (Standards for 

Professional Practice of Internal Auditing - SPPIA) [18]. Метою СППВА є 

встановлення основних принципів практики внутрішнього аудиту, визначення 

концептуальної бази, що є основою широкого спектра послуг в галузі 

внутрішнього аудиту та сприяння вдосконаленню систем і процедур усередині 

організації. 
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СППВА складаються з трьох розділів [18]: 

-  Стандарти якісних характеристик (Attribute Standards); 

-  Стандарти діяльності (Performance Standards); 

-  Стандарти практичного застосування (Implementation Standards). 

На теперішній час СППВА існують тільки у англомовному варіанті і 

одним із перших перекладів цих стандартів міститься в  перекладі наданому 

Всеукраїнською громадською організацією «Інститут внутрішніх аудиторів 

України» [20]. 

Стандарти якісних характеристик стосуються характеристики організацій 

та осіб, що виконують внутрішній аудит та включають три групи стандартів: 

1000 – Мета, повноваження та обов’язки; 1200 – Компетентність та професійне 

відношення до роботи; 1300 – Програма гарантії та підвищення якості 

внутрішнього аудиту. 

Стандарти діяльності розкривають природу внутрішнього аудиту та 

надають якісні критерії, за якими можна вимірювати ефективність наданих 

послуг. Вони мають сім груп (із подальшим виділенням окремих стандартів, що 

тут не наводяться): 2000 – Управління внутрішнім аудитом; 2100 – Сутність 

роботи внутрішнього аудитора; 2200 – Планування аудиторського завдання; 

2300 – Виконання аудиторського завдання; 2400 – Подання звітності за 

результатами аудиту; 2500 – Нагляд за діями, що здійснюються за результатами 

аудиту; 2600 – Прийняття ризику менеджменту. 

Стандарти якісних характеристик і Стандарти діяльності поширюються 

на послуги внутрішнього аудиту в цілому. Стандарти практичного застосування 

застосовують Стандарти якісних характеристик і Стандарти діяльності для 

конкретних ситуацій (наприклад, аудит відповідності, розслідування 

шахрайств, проект з самооцінки контролю тощо). 

Стандарти якісних характеристик і Стандарти діяльності існують тільки в 

одному, визначеному ІВА варіанті, а Стандартів практичного застосування 

може бути декілька - по одному на кожен з основних видів внутрішньої 

аудиторської діяльності. 
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Перш за все, Стандарти практичного застосування використовуються до 

послуг знадання впевненості (позначаються літерою "A", за якою слідує номер 

Стандарту, наприклад: 1130.A1) і консультаційних видів діяльності 

(позначаються літерою "С", за якою слідує номер Стандарту, наприклад: 

nnnn.C1). Тому у першоджерелі для Стандартів практичного застосування груп 

не визначено [21, с.64]. 

СППВА в подальшому ввійшли окремим розділом до Основ професійної 

діяльності, які були запропоновані для внутрішніх аудиторів Цільовою групою 

з інструкцій і схвалені Радою директорів Інституту внутрішніх аудиторів (ІВА) 

у червні 1999 року. 

Основи професійної діяльності включають:  визначення внутрішнього 

аудиту;  кодекс етики;  стандарти та інші інструкції;  глосарій термінів. 

Розробка стандартів є безперервним процесом, тому Рада зі Стандартів 

постійно отримує пропозиції від членів Інституту внутрішніх аудиторів (ІВА) 

та інших зацікавлених осіб для визначення проблем, що потребують нових 

стандартів або перегляду діючих. Однак, як вірно зазначає М.О Виноградова, 

внутрішні аудитори України не мають змоги користуватися викладеним 

державною мовою даним видом нормативів у зв’язку із його відсутністю [21, с. 

65]. На її думку, одним із проблемних питань внутрішнього аудиту є 

використання відповідних прийомів і методів. Дослідження цього питання для 

аудиту в цілому знайшло своє відображення в працях багатьох науковців, але 

однозначна класифікація їх й до сьогодні відсутня. Одні фахівці поділяють їх на 

загальнонаукові та специфічні, а потім специфічні методи ділять на методи 

фактичного та документального контролю; інші виділяють загальнонаукові 

методи, методи документального та фактичного контролю. Деякі науковці  

визначають  методичні  прийоми  проведення  (фактична  перевірка, 

документальна перевірка, підтвердження, спостереження, опитування, зустрічні 

та спеціальні перевірки тощо) та методичні прийоми організації аудиту 

(суцільний, вибірковий, аналітичний, комбінований). У зв’язку із цим, 

зауважено, що для загального групування методичних прийомів внутрішнього 
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аудиту також можна використовувати розподіл їх на дві групи загальнонаукові 

та власні (специфічні) методи із подальшою деталізацію другою групи. Крім 

того, при внутрішньому аудиті більш широко використовуються способи і 

прийоми економічного аналізу, зумовлені різноманітністю інформації та 

завдань внутрішнього аудиту, складністю та взаємопов’язаністю сторін і 

елементів фінансово- господарської діяльності підприємств [21, с.67].  

Нижче розглянемо окремі положення міжнародних стандартів 

внутрішнього аудиту (далі – МСВА) та визначимо можливості їх імплементації 

в Національні стандарти внутрішнього аудиту (далі – НСВА).  Аналіз положень 

МСВА будемо здійснювати відповідно до структури їх розділів.  

Так, розділ 1 «Професійні стандарти внутрішнього аудиту та правові 

норми» передбачає цілі, повноваження та обов'язки; визначення внутрішнього 

аудиту; сутність роботи внутрішнього аудиту. Слід відмітити, що МСВА не 

передбачено напрямів внутрішнього аудиту на відміну від Національних 

стандартів внутрішнього аудиту, які визначають три напрями внутрішнього 

аудиту: аудит ефективності, фінансовий аудит, аудит відповідності. В той же 

час аудиторська функція у країнах ЄС покриває дещо ширший спектр напрямів 

проведення внутрішніх аудитів та його форм. У кожній окремій країні 

особливості реалізації функції внутрішнього аудиту, зокрема застосування 

напрямів внутрішнього аудиту, дуже тісно взаємопов’язані з особливостями 

систем адміністративного устрою, державного управління та контролю, а також 

із викликами подій у державному секторі. У низці країн ЄС три вищезазначені 

напрями додатково розмежовано/поглиблено відповідно до специфіки їх 

фокусування, а також доповнено новими напрями внутрішнього аудиту. 

Наприклад, у деяких європейських країнах як окремий напрям визначено аудит 

ІТ-систем, а в рамках аудиту ефективності окремо деталізовано такі 

«піднапрями» як операційний аудит/аудит систем (спрямований на оцінку 

якості процедур внутрішнього контролю в середині операційних процесів) або 

адміністративний аудит (у фокусі якого ефективність управлінських рішень, 
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досягнення цілей установи та ризики, що негативно впливають на виконання 

функцій і завдань установи). 

Стандартами аудиту INTOSAI визначено, що державний аудит 

складається з двох основних видів – фінансового аудиту відповідності та 

правильності (regularity audit), в рамках якого передбачено серед інших і 

функції аудиту відповідності, та аудиту ефективності (performance audit), який 

зосереджується на трьох принципах: економічності (economy) – мінімізації 

ресурсів для досягнення визначених цілей; ефективності (efficiency) – 

отриманні найбільшого ефекту з точки зору кількості та якості продукту у 

співвідношенні із затратами на його виробництво; результативності (effective) – 

ступеню досягненню мети в контексті суспільної проблеми (потреби 

суспільства). Зазначені принципи є основою для здійснення аудитів 

ефективності (Модель трьох «Е» [22, с.10]. 

Відповідно до МСВА цілі, повноваження та обов'язки внутрішнього 

аудиту визначаються у Хартії внутрішнього аудиту (Стандарт ІІА 1000, січень 

2013), яка є збірником професійних норм та правил для функції внутрішнього 

аудиту і розглядається як угода між керівником установи та керівником 

підрозділу внутрішнього аудиту. У цьому документі визначаються мета і 

завдання внутрішнього аудиту, його роль та межі внутрішнього аудиту, 

принципи незалежності внутрішнього аудиту, описуються повноваження і 

відповідальність керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту, 

встановлюються обмеження їх діяльності. Хартія внутрішнього аудиту 

підписується керівником установи та керівником підрозділу внутрішнього 

аудиту. Копія цього документу може надсилатися Центральному підрозділу 

гармонізації. 

Існуючі в країнах ЄС стратегії підготовки внутрішніх аудиторів 

передбачають навчання персоналу підрозділів внутрішнього аудиту як 

наступний етап розвитку професійних компетенцій молодих фахівців, 

отриманих ними у вищих навчальних закладах, і подальше підвищення цих 
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компетенцій за допомогою сертифікації внутрішніх аудиторів державного 

сектору. 

Розділ 2 «Роль та відповідальність внутрішніх аудиторів 

(Характеристики)» включає рекомендації щодо: застосування принципів 

професійної діяльності з внутрішнього аудиту – сумлінності, незалежності та 

об'єктивності, конфіденційності, професійної компетентності; забезпечення 

постійного професійного розвитку внутрішніх аудиторів. МСВА визначено, що 

внутрішній аудитор відповідальний за постійне підвищення професійної 

кваліфікації. Тому він має оновлювати та поглиблювати знання у сфері 

внутрішнього аудиту, зокрема щодо законодавчих змін у цій сфері, 

міжнародного досвіду, тенденцій розвитку внутрішнього аудиту у державному 

секторі, інструментів та процедур внутрішнього аудиту. Також для 

професійного розвитку внутрішньому аудитору необхідно підвищувати рівень 

знань у сфері державних фінансів та закупівель, бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, державного управління, права, антикорупційного 

законодавства. У міжнародній практиці сертифіковані внутрішні аудитори для 

щорічного підтвердження своєї кваліфікації повинні проходити 40 годин різних 

форм постійного професійного розвитку. 

Розділ 3 «Цикл діяльності з внутрішнього аудиту» МСВА включає: опис 

циклу діяльності з внутрішнього аудиту, починаючи від початку планування 

діяльності з внутрішнього аудиту та закінчуючи відстеженням результатів 

внутрішнього аудиту. Слід зазначити, що в НСВА стадії внутрішнього аудиту 

чітко відповідають стадіям визначеним в МСВА, а саме: планування діяльності 

з внутрішнього аудиту; планування та проведення аудиторського дослідження; 

звітування по результатам досягнення мети аудиторського дослідження; 

відстеження результатів впровадження аудиторських рекомендацій та 

звітування по результатам досягнення мети аудиторського дослідження. 

Розділ 4 «Планування діяльності з внутрішнього аудиту» МСВА включає 

рекомендації щодо: оцінки ризиків у діяльності установи для формування 

піврічних планів проведення аудитів; формування піврічних планів діяльності з 
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внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків. На відміну від МСВА, що не 

визначають періоду, на який має складатись план діяльності з внутрішнього 

аудиту, НСВА передбачають складання планів на півріччя. Водночас краща 

європейська практика передбачає складання двох видів планів: на 

довгострокову перспективу – стратегічний план (як правило, на 3-5 років); на 

короткострокову перспективу – поточний/операційний план (як прав ло, на 1 

рік). Поточний план формується на основі Стратегічного плану. Оскільки 

Поточний план, як правило, в практиці більшості європейських країн складають 

на календарний рік, то його ще називають Річним планом. 

Розділ 5 «Процес проведення внутрішніх аудитів (основні кроки 

внутрішнього аудиту)» МСВА включає: вказівки щодо послідовності кроків 

при проведенні будь-якого виду внутрішнього аудиту – фінансового, 

ефективності, відповідності чи ІT; покроковий опис типових аспектів та дилем, 

з якими можуть стикнутися внутрішні аудитори. Слід вказати на окремі 

відмінності у МСВА і НСВА щодо вимог до складових програми внутрішнього 

аудиту (відповідно до МСВА – План роботи). Наприклад, вимога щодо 

обов'язкового визначення в НСВА «напряму аудиту» відсутня в МСВА, адже 

можуть виникати випадки, коли неможливо на цьому етапі визначитись з видом 

(напрямом) аудиту та/або у випадках змішаних видів аудиту. Крім того 

відповідно до МСВА у програмі (Плані роботи) мають бути враховані «значні 

ризики, пов'язані з об'єктом перевірки, його цілями, ресурсами та операційною 

діяльністю, а також методи утримання потенційного впливу ризиків на 

прийнятному рівні» [6]. Крім цього МСВА встановлюють чіткі критерії якості 

звітів: вони мають бути точними, об'єктивними, чіткими, стислими, 

конструктивними, вичерпними та своєчасними. Також існує вимога, що звіти 

мають включати також цілі та обсяг завдання (можливо вказувати це у вступі 

або фоновій інформації) та, крім висновків і рекомендацій, містити плани 

заходів, тобто фактично передбачати аспекти, що стосуються майбутніх дій 

щодо реалізації результатів внутрішнього аудиту (Стандарт АІІ 2420, січень 

2013) [21, с.72]. 
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Розділ 6 «Управління та оцінка якості внутрішнього аудиту» МСВА 

включає рекомендації щодо: здійснення внутрішніх оцінок якості; здійснення 

зовнішніх оцінок якості; розробки Програми забезпечення та підвищення якості 

внутрішнього аудиту. Слід відмітити, що оскільки НСВА та МСВА вимагають 

від внутрішніх аудиторів постійного удосконалення своїх знань – постійного 

професійного розвитку, окремою складовою «управління та оцінки якості 

внутрішнього аудиту» має стати підвищення кваліфікації персоналу підрозділу 

внутрішнього аудиту. Так, відповідно до МСВА керівник підрозділу 

внутрішнього аудиту має розробити та підтримувати програму забезпечення та 

підвищення якості, яка повинна охоплювати всі аспекти діяльності з 

внутрішнього аудиту. Постійний професійний розвиток – підвищення 

кваліфікації внутрішніх аудиторів має забезпечуватись через: проходження 

внутрішніми аудиторами навчань, передбачених для відповідної категорії посад 

(провідний, головний, заступники начальників, начальники відділів та 

керівників підрозділів) відповідно до «Програми постійного професійного 

розвитку внутрішніх аудиторів»; участь у професійних асоціаціях, 

конференціях, семінарах, внутрішніх навчальних заходах тощо; участь у 

практичних навчальних заходах (пілотних проектах, тренінгах). Крім того, 

міжнародні вимоги щодо постійного професійного розвитку передбачають 

відповідну сертифікацію. Внутрішні аудитори, що володіють кваліфікаційним 

сертифікатом, повинні проходити 40 годин різних форм постійного 

професійного розвитку. Така практика є доцільною для запровадження в 

стандарти внутрішнього аудиту діяльності органів публічної влади в Україні.  

Також позитивною практикою, закріпленою у МСВА є вимога щодо 

забезпечення якості внутрішнього, яка передбачає складання такого документа, 

як «декларація про незалежність». Така декларація складається кожного року 

(на рік). Підписавши «декларацію про незалежність» внутрішній аудитор бере 

на себе зобов’язання щодо уникнення будь-яких загроз конфлікту інтересів або 

інших загроз, наприклад впливу третіх осіб на професійне судження аудитора. 

В деяких країнах такий документ складається та підписується внутрішнім 
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аудитором перед початком аудиторського дослідження і містить перелік 

питань, відповіді на які має дати внутрішній аудитор з метою недопущення 

виникнення обмежень та/або конфлікту інтересів. 

Розділ 7 «Поведінка внутрішнього аудитора у випадку виявлення фактів 

шахрайства та корупції» МСВА включає: визначення понять шахрайства та 

корупції; форми та ознаки шахрайства; повноваження і відповідальність 

керівництва установи у запобіганні шахрайства; роль, повноваження і 

відповідальність внутрішніх аудиторів у разі виникнення підозри шахрайства; 

оцінка ризиків шахрайства; інформування керівником підрозділу внутрішнього 

аудиту керівника установи та правоохоронних органів при виникненні підозри 

шахрайства. МСВА визначають шахрайство як «будь-які незаконні дії, що 

характеризуються обманом, приховуванням або зловживанням довіри. Такі дії 

не є результатом загрози насилля або використання фізичної сили. Шахрайство 

здійснюються фізичними або юридичними особами з метою отримання 

грошових коштів, майна або послуг для ухилення від оплати або неотримання 

послуг або отримання власної або комерційної вигоди». В Україні 

відповідальність за шахрайство в тому числі здійснене або виявлене в під час 

внутрішнього аудиту кваліфікуються за ст. 190 Кримінального кодексу України 

(далі – ККУ) як заволодіння чужим майном або придбання права на майно 

шляхом обману чи зловживання довірою, та ст. 222 ККУ - «шахрайство з 

фінансовими ресурсами», яке передбачає надання завідомо неправдивої 

інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки 

Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з 

метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо 

податків у разі відсутності ознак злочину проти власності [23]. 

Відповідальність за вчинення корупційного діяння та діяння, пов’язаного з 

корупцією  встановлюється Законом України «Про запобігання корупції», КК 

України та Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – 

КУпАП) [24] . МСВА передбачено, що «функція внутрішнього аудиту повинна 

оцінити можливість виникнення шахрайства та способи управління ризиками 
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шахрайства». При цьому «внутрішні аудитори повинні мати достатні знання 

для оцінки ризиків шахрайства та способів управління такими ризиками, але не 

передбачається, що внутрішні аудитори зобов’язані бути експертами, основним 

завданням яких є виявлення та розслідування шахрайства». 

Розділ 8 «Взаємодія підрозділу внутрішнього аудиту з внутрішніми та 

зовнішніми зацікавленими сторонами» МСВА включає рекомендації щодо 

встановлення ефективних взаємовідносин з: керівником установи; 

відповідальними за діяльність окремих підрозділів чи напрямків діяльності 

установи; державною службою аудиту (на кшталт Держаудитслужби України; 

іншими державними (в тому числі правоохоронними) органами . 

Основним суб’єктом взаємодії підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ є 

Центральний підрозділ гармонізації Мінфіну. Центральний підрозділ 

гармонізації є невід’ємною складовою державного внутрішнього фінансового 

контролю і водночас своєрідним містком, який з’єднує між собою дві інші 

складові – внутрішній контроль та внутрішній аудит. 

Основним завдання Центрального підрозділу гармонізації є просування, 

розвиток та моніторинг політик діяльності у сфері державного внутрішнього 

фінансового контролю у відповідності до чинного законодавства, а також до 

визнаних міжнародних стандартів та кращих практик. 

Відповідно до наданих нормативно-правовим актами (Порядок № 1001, 

Національні стандарти внутрішнього аудиту) повноважень, Центральний 

підрозділ гармонізації здійснює: нормативно-правове та методологічного 

забезпечення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту; підготовку 

кадрів та інформаційне забезпечення внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту, що передбачає розробку Програми розвитку внутрішніх аудиторів 

державного сектору України, організацію проведення для керівників усіх рівнів 

та працівників установ, державних внутрішніх аудиторів навчальних заходів з 

питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (а саме: навчань, 

тренінгів, семінарів, брифінгів, круглих столів, конференцій, пілотних 

проектів), а також надання консультацій та роз'яснень з цих питань; 
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координацію діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, яка здійснюється 

шляхом погодження та аналізу планів діяльності з внутрішнього аудиту (змін 

до них), а також опрацювання та узагальнення піврічної звітності про 

діяльність підрозділів внутрішнього аудиту для інформування Уряду та 

Мінфіну про стан розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в 

Україні; моніторинг та оцінку якості внутрішнього аудиту в системі ДКСУ; 

погодження піврічних планів діяльності з внутрішнього аудиту ДКСУ; 

прийняття звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту 

ДКСУ; отримання інформації про вжиття відповідних заходів щодо усунення 

виявлених Мінфіном порушень та недоліків, встановлених за результатами 

зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту. 

В підсумку зазначимо, що в цілому НСВА в більшій свої мірі (основних 

його положеннях)  відповідають МСВА і сподіваємось, що практика діяльності 

підрозділів внутрішнього аудиту органів публічної влади в цілому і ДКСУ 

зокрема буде з часом використовуватись для удосконалення міжнародних 

стандартів внутрішнього аудиту.  В цілому, в результаті аналізу міжнародних 

стандартів внутрішнього аудиту можна виокремити його позитивні положення, 

які потребують імплементації в національні стандарти внутрішнього аудит, 

зокрема: 

-  необхідності створення професії «внутрішній аудитор» та розвиток 

відповідного інституту; 

-  формування зацікавленості та необхідності розвитку даної професії як 

на рівні держави, так і на рівні підприємств різних галузей; 

-  розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання аудиту; 

-  формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту; 

-  розробка організаційно-технологічних схем та процедур проведення 

внутрішнього аудиту; 

-  вдосконалення методології проведення внутрішнього аудиту; 

-  здійснення професійної підготовки фахівців з внутрішнього аудиту 

тощо; 
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- оптимізації процедури сертифікації діяльності внутрішнього аудиту та 

визначення шляхів підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів. 

 

1.3 Особливості адміністративно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту в органах Казначейства  зарубіжних країнах та 

напрями його впровадження в Україні 

 

 Внутрішній аудит є однією із ключових форм державного внутрішнього 

фінансового контролю як діяльності з надання незалежних та об’єктивних 

рекомендацій і консультацій, спрямована на удосконалення діяльності органу 

державного і комунального сектору, підвищення якості процесів управління та 

ефективності і законності використання публічних коштів. Він сприяє 

досягненню ними мети та забезпечує функціонування системи управління у 

спосіб, який максимально знижує ризик шахрайства, марнотратства, допущення 

помилок чи нерентабельності. Зі всіх органів публічної влади в яких в 

обов’язковому порядку функціонують підрозділи внутрішнього аудиту 

найбільше стратегічне значення та найвищий рівень відповідальності 

покладається на підрозділи внутрішнього аудиту Державної казначейської 

служби України (далі – ДКСУ), як орган публічної влади який безпосередньо 

здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, а очевидно є 

органом на який покладено відповідальність за законне розподілення та 

ефективне використання коштів всіх платників податків, що в цілому 

забезпечує економічну спроможність та фінансову стабільність діяльності 

держави.Практична реалізація системи внутрішнього аудиту базується на 

створенні в органах казначейства спеціальних структурних підрозділів, які 

повинні мати функціональну та організаційну незалежність та 

підпорядковуватись 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 
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центрального апарату ДКСУ та його територіальних органах. Відповідно від 

поставлених перед даним органом завдань він наділений певним арсеналом 

правових та організаційних засобів здійснення внутрішнього аудиту в системі 

органів ДКСУ направленим на здійснення моніторингу діяльності об’єктів 

перевірки за чітко визначеними напрямками її здійснення. За для того щоб 

осягнути та дослідити процедури внутрішнього аудиту в органах ДКСУ, 

виокремити вади її здійснення та запропонувати дієві способи покращення її 

ефективності в подальших наукових розробках, нижче доцільно здійснити 

аналіз особливостей адміністративно-правового регулювання внутрішнього 

аудиту в органах публічної влади в цілому та органах державного казначейства 

зарубіжних країнах, зокрема, що й буде складати предмет дослідження в 

межах даного підрозділу роботиі. Для розкриття змісту предмету дослідження 

необхідною є постановка та виконання низки завдань дослідження, зокрема: 

визначення адміністративно-правових засад регулювання внутрішнього аудиту 

в органах публічної влади провідних зарубіжних країн; з’ясування засобів, 

способів та особливостей процедурвнутрішнього аудиту в органах державного 

казначейства зарубіжних країн; визначення шляхів імплементації зарубіжного 

досвіду внутрішнього аудиту в системі ДКСУ. 

Перед тим як здійснити аналіз правових засад та процедур внутрішнього 

аудиту в органах виконавчої влади в цілому і державного казначейства 

зарубіжних країн, необхідно виокремити європейський досвід з розвитку 

внутрішнього аудиту, зокрема дві його моделі: централізовану 

ідецентралізовану. Централізована модель передбачає наявність єдиного 

підрозділу внутрішнього аудиту як правило у складі  Міністерства фінансів, 

який здійснює внутрішній аудит в системі всіх органів виконавчої влади 

(властива для таких країн: Великобританія, Ірландія, Данія, Швеція, Фінляндія)  

; децентралізована – наявність підрозділів внутрішнього аудиту у структурі 

кожного органу виконавчої влади (властива для таких країн: Німеччина, 

Португалія, Італія, Нідерланди, Франція, Бразилія, Бельгія, Іспанія, Румунія). 



49 

До переваг централізованого підходу відносять: координація, 

методологічний та консультаційний супровід внутрішніх аудиторів збоку 

Міністерства фінансів (або іншого координаційно-методологічного центру), 

забезпечення постійного професійного розвитку. Зазначені переваги надають 

внутрішнім аудиторам впевненості у власній діяльності, оскільки планування та 

виконанняаудиторських завдань здійснюється під наглядом, що зменшує 

можливість негативнихоцінок їх професіоналізму;забезпечення незалежності. 

Враховуючи те, що аудит повинен здійснюватись на засадах незалежності, 

централізована модель дозволяє її забезпечити: внутрішній аудитор 

управляється Міністерством фінансів, тобто знаходиться поза прямим 

контролем керівників міністерства [25, с.18]. 

В той же час окремі переваги цієї моделі можуть стати її недоліками. Так, 

до них слід віднести незабезпечення принципу підзвітності керівництва 

установи. Як і в Україні, майжеу всіх європейських країнах відповідальність за 

внутрішній контроль несе керівник установи. Однак, централізований варіант 

розділяє відповідальність між керівникомустанови і Міністерством фінансів. 

Більш того, керівник установи охоче визнаватиме відповідальність за 

внутрішній контроль за Міністерством фінансів. Наступним недоліком є 

обмежена ефективність внаслідок слабкої прозорості, оскільки потік інформації 

до внутрішніх аудиторів Міністерства фінансів від об'єктів аудиту типово 

обмежений і несвоєчасний, що обмежує ефективність їх діяльності. Також в 

якості дискреції цієї моделі слід відмітити внутрішній супротив службовців 

органу до зовнішніх аудиторів, в такому випадку внутрішній аудитор 

вважається «шпигуном» Міністерства фінансів, а не посадовою особою, 

результати діяльності якої покликані забезпечити удосконалення системи 

контролю. 

Переваги  і  недоліки  децентралізованого  підходу  є  прямо  

протилежними централізованому. Тому, при прийнятті рішення щодо їх 

запровадження в першу чергу необхідно враховувати специфіку державного 

управління, яка історично склалася в країні. 
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Водночас необхідно враховувати такі загальні ризики: по-перше, 

головним ризиком повністю централізованого підходу є перебирання 

Міністерством фінансів відповідальності за належну якість фінансового 

управління у бюджетних установах, що повністю нівелює принцип 

відповідальності та підзвітності їх керівників. Такий ризик притаманний 

багатьом країнам, особливо пострадянським. По-друге, повністю 

децентралізований підхід є прийнятним за умови відсутності політичного 

втручання у діяльність міністерств, ЦОВВ. По-третє, важливими є ризики, 

пов'язані з часом, необхідним на створення професійного корпусу внутрішніх 

аудиторів. Необхідно враховувати, що централізований підхід, на відміну від 

децентралізованого, з адміністративної точки зору дозволяє пришвидшити 

процес запровадження внутрішнього аудиту. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити проміжний висновок 

стосовно того, що на початковому етапі запровадження внутрішньогоаудиту 

рекомендується поєднання централізованого з децентралізованим підходу, 

відповідно до якого основне навантаження щодо здійснення внутрішнього 

аудиту лежить на підрозділах внутрішнього аудиту у структурі кожного органу 

виконавчої влади, а загальний контроль над ефективністю діяльності 

внутрішніх аудиторів віднесено до компетенції єдиного державного органу 

внутрішнього аудиту який створений в системі ЦОВВ який здійснює державну 

фінансову та бюджетну політику.  Саме така модель внутрішнього аудиту 

властива для України, при якій в кожному ЦОВВ та ОМС створені служби 

внутрішнього аудиту, які підконтрольні керівнику цього органу, однак підзвітні 

Державній аудиторській службі України яка функціонує у складі Міністерства 

фінансів України.  

Порівнюючи  нормативні,  юридичні  та  інституційні  особливості 

внутрішнього аудиту у різних країнах, слід наголосити на різних підходах до 

визначення місця підрозділів внутрішнього аудиту у системі органів 

державного управління [26, с.20]. В більшості європейських країнах існують 

два рівні структурної побудови органів внутрішнього аудиту: перший – 
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наявність  вищого органу державного контролю, який підпорядковується 

парламенту або президенту і на нього покладено контроль завитрачанням 

коштів державного бюджету (в нашому випадку це Рахункова Палата України); 

другий – підрозділи внутрішнього аудиту міністерстві відомств, що 

підпорядковуються як вищому органу державного фінансового контролю  (в 

нашому випадку це Аудиторська служба України при Міністерстві фінансів 

України), так і відповідному міністерству або відомству (в нашому випадку 

внутрівідомче підпорядкування ДКСУ) [27, с.36]. 

Окремі автори досліджуючи зарубіжний досвід внутрішнього контролю 

зазначають, що у країнах Євросоюзу існує чотири основних типи державних 

органів внутрішнього фінансового контролю:1) аудиторські суди (Франція, 

Бельгія, Люксембург, Португалія, Іспанія,Італія) або судові органи, що є 

складовими судової системи країни (Греція, Португалія); 2) колегіальні органи, 

що не мають судових функцій (Нідерланди, Німеччина); 3) незалежні 

контрольні управління на чолі з Генеральним контролером (Великобританія, 

Ірландія, Данія); 4) контрольні управління у структурі уряду (Швеція, 

Фінляндія) [28, с.33]. 

Окремі автори, наприклад Н. Дорош здійснює градацію зарубіжної моделі 

органів внутрішнього аудиту та виокремлює: 1) вищий орган державного 

внутрішнього аудиту, який підпорядковується парламенту або президенту і на 

нього покладено контроль за витрачанням коштів державного бюджету; 2) 

підрозділи внутрішнього аудиту міністерств і відомств, що підпорядковуються 

як вищому органу державного фінансового контролю, так і відповідному 

міністерству або відомству; які в своїй сукупності здійснюють повний контроль 

за правильністю витрачання державних коштів [27, с.38]. Інші дослідники 

виокремлюють такі рівні організації внутрішнього аудиту в зарубіжних країнах:  

1) рахункові трибунали (суди) – нейтральні авторитетні колегіальні органи з 

експертизи фінансових операцій та адміністративних рішень(Німеччина, 

Португалія, Італія, Нідерланди, Франція, Бразилія, Бельгія, Іспанія, Румунія); 2) 

рахункові (контрольні) палати – органи, що здійснюють контроль за 
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виконанням бюджету і дотриманням фінансово–бюджетної дисципліни від 

імені парламенту (Австрія, Угорщина, Польща, Болгарія, Японія); 3) 

національні управління аудиту (управління Генерального аудитора) - незалежні 

колегіальні (Чехія) та монократичні (Канада, Данія, Великобританія, Ісландія, 

Австралія, Ізраїль) державні органи, уповноважені проводити фінансовий та 

адміністративний аудит державного сектору, проте також під протегуванням 

верховного виборного органу [29, с.21]. 

Таким чином, організаційна схема державного контролю зарубіжних 

країн передбачає наявність в галузевих міністерствах власних підрозділів 

внутрішнього аудиту, які забезпечують внутрішній контроль за правильністю 

витрачання державних коштів у системі певного відомства. Зокрема, у 

Німеччині підрозділи внутрішнього аудиту відповідних федеральних структур 

виконують внутрішні ревізії за погодженням із федеральною рахунковою 

палатою [30, с.14]. 

Нижче розкриємо сутність моделей внутрішнього фінансового аудиту в 

окремо взятих зарубіжних країнах. 

Прикладом організації державного фінансового внутрішнього контролю 

(аудиту) в президентській республіці є Сполучені Штати Америки. У межах 

контрольно-ревізійної системи США існують функціонально незалежні 

контрольні органи, що об’єднані в державно-правову систему як невід’ємний 

елемент механізму регулювання балансу повноважень виконавчої та 

законодавчої влади. Державний контроль у галузі фінансів у США здійснюють 

Головне контрольно-ревізійне управління Конгресу, Адміністративно-

бюджетне управління при Президентові США, Президентська рада у справах 

боротьби з фінансовими зловживаннями в державних установах, казначейські 

служби. Головне контрольно-ревізійне управління США має доступ практично 

до всіх фінансових документів міністерств і відомств. Даний орган може 

здійснювати оцінку результативності державних програм і діяльності 

федеральних відомств. Інспектори Управління перевіряють також діяльність 

ревізорів виконавчої влади. Спеціальним органом державного фінансового 
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контролю, що зовні виступає як орган незалежний від уряду та підзвітний 

парламенту, є Міністерство фінансів (Казначейство) США. Казначейство є 

представником уряду, розробляє фінансову і податкову політику, контролює 

виконання фінансового законодавства. У США оперативний контроль за 

управлінням бюджетом організовує Адміністративно-бюджетне управління при 

Президентові [31, с. 182]. 

У Швеції головним відомством у справах державного фінансового 

внутрішнього контролю (аудиту) є Державне ревізійне управління, метою 

діяльності якого є досягнення високоякісного управління фінансовою 

діяльністю. Діяльність Управління характеризується двома напрямами – 

проведенням щорічних ревізій фінансово-господарської діяльності 

національних установ і підприємств і ревізією ефективності державних 

закупівель. У Швеції використовується внутрішній аудит державних установ, а 

також зовнішній аудит, завданням якого є контроль якості інформації, що 

надходить від агентів, і дотримання ними своїх обов’язків. Основним 

завданням шведської системи внутрішнього аудиту у сфері використання 

державних фінансових ресурсів є забезпечення високої ефективності та 

досягнення високого рівня раціональності всіх процедур і дій, які здійснюються 

посадовими особами органу публічної влади [32, с. 99–104]. 

Позапарламентській моделі державного фінансового контролю 

у Франції притаманний високий ступінь централізації й наявності жорстких 

вертикальних міжвідомчих зв’язків. Рахункова палата Франції - одна з 

організаційно найскладніших структур, де керівництво палати затверджується 

Радою Міністрів. Вона є незалежним від уряду і парламенту органом 

державного контролю, є судовою інстанцією, яка здійснює загальний контроль 

за державними фінансами. Рахункова палата Франції здійснює контроль за 

фінансовою діяльністю суб’єктів публічної адміністрації, виявляє помилки і 

прорахунки у їхній роботі, що негативно впливають на стан державних 

фінансів. Рахункова палата перевіряє яким саме чином використовуються 

кредити, фонди і цінності, управління якими доручено державним службам та 
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іншим офіційним юридичним особам. Також у Франції контролюючими 

органами у сфері державних фінансів є Генеральна інспекція фінансів і 

Генеральна інспекція адміністрації. Генеральна інспекція фінансів здійснює 

контроль за діяльністю усіх призначених державою бухгалтерів та 

адміністративної бухгалтерії вторинних розпорядників кредитів, державних 

підприємств, а також тих недержавних органів і підприємств, які згідно 

законодавства підлягають під фінансовий контроль держави [33, с. 251–258.]. 

Система державного фінансового внутрішнього аудиту Німеччини 

побудована згідно автономного принципу, тобто органи, які 

контролюють бюджет держави і територіальних суб’єктів, автономні 

(принцип бюджетного федералізму). Рахункова палата Німеччини здійснює 

контроль за дотриманням діючих приписів і принципів бюджетного 

фінансування та управління економікою, зокрема, в наступних сферах: 

дотримання бюджетного плану та закону про державний бюджет; здійснює 

документальне підтвердження та обґрунтування доходів і витрат; здійснює 

контроль за правильним складання звіту про майновий стан державних органів 

і установ, а також статистичного звіту про виконання річного кошторису 

бюджету. Така організація діяльності зменшує хаотичність і підвищує 

ефективність державного фінансового внутрішнього контролю (аудиту) [34, 

с.106]. 

У Великобританії за дорученням парламенту завдання із зовнішнього 

аудиту виконує Національний аудиторський офіс.  Його основними функціями 

є проведення фінансового аудиту та аудиту ефективності. Фінансовий аудит 

полягає у наданні підтвердження парламенту, що схвалені ним витрати 

належним чином відображені у звітності [35, с.54]. 

Близькою для України є моделі державного фінансового внутрішнього 

контролю (аудиту) Португалії та Польщі. Система внутрішнього фінансового 

контролю (аудиту) у Португалії складається із трьох рівнів: 1) стратегічний – 

Рахункова палата (парламентський контроль) та Генеральна фінансова 

інспекція; 2) секторальний - підрозділи внутрішнього аудиту міністерств; 3) 
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операційний - підрозділи внутрішнього аудиту державних суб’єктів 

господарювання (або суб’єктів делегованих повноважень). Головним 

контролером використання публічних фінансів у Португалії є Генеральна 

фінансова 

інспекція, яка перевіряє бюджетну, економічну, фінансову і майнову 

сфери країни. Діяльність даної установи поширюється і на приватні 

об’єкти у разі, якщо вони мають фінансові та податкові відносини із  

державою, тобто якщо вони отримують кошти з державного (у тому числі 

муніципального) бюджетів та сплачують податки, пов’язані з такою діяльністю. 

Державний фінансовий внутрішній контроль у Португалії здійснюється у формі 

аудиту, інспектування або інформаційних процедур. Відмінність цих заходів 

полягає у тому, що під час аудиту досліджується діяльність об’єкта щодо 

правильності операцій, їх відповідності цілям, бюджету, правилам і стандартам; 

інспектування проводиться для запобігання та виправлення помилок, 

розслідування порушень, спрямоване на гарантування ефективності державних 

видатків, безпеки активів, дотримання норм обліку; інформаційні процедури 

здійснюються шляхом направлення запитів та проведення перехресних 

перевірок [36. с.55].  

До структур, що здійснюють інспекції, ревізії та аудити у Польщі 

належать: Вища Контрольна Палата, Казначейство та Регіональні Рахункові 

Палати (муніципальний контроль). Ці органи діють незалежно один від одного. 

Проте, Вища Контрольна палата може проводити контрольні заходи в 

Казначействі та Регіональних Рахункових Палатах, а Казначейство – в 

Регіональних Рахункових Палатах. Інспекції спеціалізуються у відповідній 

сфері та здійснюють 

контрольні заходи за визначеною спеціалізацією у всіх суб’єктах 

державної адміністрації. Зазначені контролюючі органи здійснюють 

зовнішній контроль; внутрішній фінансовий контроль (аудит) здійснюють 

підрозділи відомчого контролю та внутрішнього аудиту всередині органів 

публічної адміністрації [36, с.34].  
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Отже у більшості розвинених країн світу, існує своя специфіка здійснення 

державного фінансового внутрішнього контролю (аудиту). Разом з тим, 

контрольна діяльність у всіх країнах базується на основних стандартах 

внутрішнього аудиту. 

Таким чином в якості проміжного висновку слід відмітити, що вивчення 

світового досвіду організації і здійснення державного 

фінансового внутрішнього контролю (аудиту), його форм, методів та процедур 

є важливим в контексті подальшого його реформування та удосконалення в 

Україні. 

Нижче доцільно здійснити аналіз відомчого внутрішнього аудиту 

діяльності державних органів на прикладі зарубіжних країн, які відносно 

недавно перебудовували свої організаційно-структурні та процедурні засади 

здійснення внутрівідомчого аудиту діяльності на принципах дотримання 

європейських стандартів внутрішнього аудиту, приклад яких доцільно 

перейняти в України, яка сьогодні відзеркалює ті процеси, що відбувались в 

цих країнах, які до речі є надійними партнерами на шляху євроінтеграції. 

Зокрема, близьким є довід Польщі, де моніторинг ефективності діяльності щодо 

використання бюджетних коштів та успішність виконання завдань діяльності 

державного органу здійснюють підрозділи відомчого контролю та 

внутрішнього аудиту. Підрозділи відомчого контролю є самостійними та 

підпорядковані безпосередньо першому керівнику органу, їх діяльність є 

об’єктом для внутрішнього аудиту та казначейського контролю. Методологія 

внутрішнього аудиту розробляється та затверджується кожним міністерством 

самостійно. Служби внутрішнього аудиту працюють в усіх організаціях та 

підприємствах державної адміністрації, вони є самостійними та підпорядковані 

вищому керівництву. Для набуття права працювати внутрішнім аудитором у 

державній адміністрації працівникові необхідно пройти навчання, скласти 

іспити в польському відділенні Інституту внутрішніх аудиторів (далі - IIА 

Global) та отримати один із сертифікатів: Certified Internal Auditor (CIA); 

Certified Government Auditing Professional (CGAP); Certified Information Systems 
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Auditor (CISA); Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); Certified 

Fraud Examiner (CFE); Certification in Control Self Assessment (CCSA); Certified 

Financial Services Auditor (CFSA) або Chartered Financial Analyst (CFA). Слід 

зауважити, що зазначене навчання є платним (вартість навчання та складання 

іспитів – близько 2 тис. доларів США). Водночас, майбутні внутрішні 

аудитори, навіть для державного та муніципального секторів, навчаються та 

отримують сертифікати за власний кошт. Отже, держава не забезпечує власну 

потребу у внутрішніх аудиторах. Слід наголосити, що із перелічених вище 

структур лише служби внутрішнього аудиту здійснюють попередній та 

поточний контроль, а всі інші – подальший. Загальні основи та правила 

внутрішнього аудиту, викладені в затверджених Міністерством фінансів 

стандартах, є звичайним офіційним перекладом стандартів внутрішнього 

аудиту IIА Global. Разом з тим, слід наголосити, що загального документа, який 

би детально описував процедури внутрішнього аудиту (наприклад, підручника, 

посібника, настанов) у Польщі не існує. Координацію та оцінку діяльності 

служб внутрішнього аудиту в державній адміністрації Республіки Польща 

здійснює Міністерство фінансів. Також відповідно до Закону «Про Державні 

фінанси», оцінювання діяльності підрозділів внутрішнього аудиту є одним із 

пріоритетних завдань Міністра фінансів, при цьому оцінювання здійснюють 

чотири працівники Міністерства фінансів на підставі письмового доручення 

Міністра фінансів. Оцінювання проводиться за такими напрямами діяльності 

підрозділів: організація та управління (організаційно-правові засади діяльності; 

хартія внутрішнього аудиту; навчання та підвищення кваліфікації; методика 

проведення внутрішнього аудиту; програма забезпечення якості); планування 

(аналіз ризиків; підготовка та виконання плану аудиту); звітність про діяльність 

служб внутрішнього аудиту; реалізація завдання з надання гарантій керівникові 

організації в тому, що підрозділ внутрішнього аудиту виконує свої функції 

ефективно, результативно та в межах законодавства. Оцінювання здійснюється 

за критеріями, розробленими з урахуванням Міжнародних Стандартів 

професійної практики внутрішнього аудиту, Хартії внутрішнього аудиту та 
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Кодексу етики, які затверджені Міністерством фінансів. За результатами 

оцінювання готується звіт, що містить інформацію про стан внутрішнього 

аудиту в дослідженій організації. Звіт подається Міністру фінансів та 

розміщується на офіційному сайті Міністерства фінансів. Наприкінці звітного 

періоду складається зведений звіт (квартал, півріччя, рік) з інформацією в 

розрізі кожного дослідженого органу, який скеровується до Кабінету Міністрів. 

Моніторинг виконання пропозицій, наданих керівнику органу, здійснюється 

протягом 6–9 місяців після закінчення дослідження [38, с.218]. 

Таким чином, оцінюючи досвід Польщі в організації державного 

внутрішнього аудиту, можна відзначити як позитивні, так і негативні аспекти 

на шляху його становлення. Так, розгалуженість контролюючих органів, 

відсутність загальнодержавної координації їхньої діяльності, відсутність 

єдиних нормативно-методологічних засад щодо проведення інспекцій, ревізій, 

розслідувань, аудитів тощо може бути причиною виникнення ризиків щодо 

ефективного, економного та законного використання державних фінансів та 

майна. Запровадження внутрішнього аудиту надає змогу підвищити якість та 

ефективність управління державними фінансами лише за умови 

централізованої організації, координації та нормативно-правового забезпечення 

їхньої діяльності. В той же час цікавим та корисним є досвід діяльності 

регіональних рахункових палат з точки зору консолідації інформації про 

фінансово-бюджетну дисципліну на регіональному рівні в загальнодержавній 

Раді регіональних рахункових палат, що дозволяє контролювати стан 

виконання місцевих бюджетів на вищому державному рівні та приймати 

відповідні управлінські рішення. Позитивним прикладом для України є 

поєднання в Польщі різних видів аудитів (аудит відповідності, системний аудит 

та аудит трансакцій), що підтверджено схвальною оцінкою Єврокомісії, 

оскільки таке поєднання є ефективним інструментом при здійсненні Польщею 

внутрішнього аудиту щодо виконання проектів, які фінансує ЄС. Водночас, як 

вірно вважає Т.І. Ломаченко, навчання та сертифікація внутрішніх аудиторів у 

Польщі на сьогодні є неприйнятною для України, зважаючи на те, що 
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запровадження оплати за навчання та сертифікацію майбутнім внутрішнім 

аудиторам за його власні кошти ставить під загрозу набір фахівців до служб 

внутрішнього аудиту [38, с.221]. 

Частково необхідно звернутись до досвіду Великобританії, в якій 

внутрішній аудит зосереджується на системах і питаннях ефективності 

діяльності департаментів лінійних міністерств та урядових агенцій. 

Методологічно така тенденція закріплена у Стандартах і керівництвах із 

внутрішнього аудиту, що встановлюються централізовано Казначейством Її 

Величності, воно розробляє Положення з державного внутрішнього аудиту (є 

обов’язковими для всіх центральних урядових департаментів, агенцій та 

виконавчих органів влади) і додаткові посібники з кращої практики 

(деталізують Положення). Крім того, Казначейство Її Величності зобов’язує 

всіх аудиторів державного сектору використовувати Стандарти ІІА, оскільки 

цей інститут був визнаний у Великобританії та Ірландії основним органом, що 

встановлює стандарти для державного і приватного секторів. У Комбінованому 

кодексі корпоративного управління, виданому Радою з фінансової звітності 

Великобританії (оновлений у червні 2008 р.) містяться вказівки для 

аудиторських комітетів щодо отримання впевненості в тому, що внутрішній 

аудит проводиться відповідно до Стандартів ІІА [39, с.190]. 

Найбільшого розвитку внутрівідомчий аудит на європейському просторі 

набув у Франції. Сучасна система внутрішнього контролю (аудиту) в 

державних органах Франції – це трирівнева модель, яка має на меті забезпечити 

так звану сталість бюджету, тобто впевненість (гарантії) у дотриманні 

кошторису – збалансованості доходів та видатків. Внутрішній аудит базується 

на аналізі ризиків, ідея внутрішнього аудиту полягає у допомозі керівнику 

реалізувати власні повноваження та відповідальність, цілі та завдання 

очолюваного ним органу. Водночас, поступово підрозділи внутрішнього аудиту 

в державних органах Франції відходять від підтвердження достовірності та 

зосереджують свою діяльність на оцінці якості виконання адміністративних 

функцій та завдань органу. На центральному рівні аудит проводяться за 
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дорученням Президента та/або Прем’єр-Міністра, Міністра. У Франції 

центральним органом, відповідальним за реалізацію повноважень із 

запровадження нової моделі державного внутрішнього фінансового контролю, 

визначено Генеральну інспекцію державних фінансів при Мінфіні, а в Україні – 

Державну аудиторську службу України (далі – ДАСУ). Однак на відміну від 

ДАСУ, повноваження Генеральної інспекції фінансів Франції у сфері 

запровадження державного внутрішнього фінансового контролю є набагато 

ширшими. Наприклад, якщо Уряд Франції делегував Генфінінспекції 

повноваження із запровадження реформ у сфері державного внутрішнього 

фінансового контролю, то розроблені Генфінінспекцією міжвідомчі 

нормативно-правові акти у цій сфері затверджуються Міністром і не 

потребують погодження із жодним іншим державним органом. Генеральна 

інспекція фінансів Франції має право контролювати усіх розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. Водночас, на відміну від ДАСУ, Генеральна 

інспекція фінансів не наділена повноваженнями щодо здійснення контролю 

муніципалітетів (місцевих бюджетів).  

Однак слід повернутися до досвіду Франції щодо запровадження 

внутрішнього аудиту в галузевих міністерствах, інших державних органах 

Франції. На сучасному етапі підрозділи внутрішнього аудиту функціонують у 

всіх міністерствах Франції, проте фактично вони децентралізовані й кожен діє 

відповідно до власних регламентів. Водночас, класичний (базовий) внутрішній 

аудит відповідно до стандартів запроваджено лише у Мінфіні та Міноборони. 

Цікавим є те, що у низці французьких органів одночасно реалізуються функції 

внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту й інспектування. До того ж, 

підрозділи внутрішнього аудиту можуть здійснювати не лише аудит 

ефективності, а також ще декілька різновидів аудиту (аудит відповідності, 

фінансовий аудит, IT аудит тощо).  

Отже, незважаючи на наявні розбіжності, пов’язані із особливостями 

державного устрою України та Франції, шляхи їхніх реформ у сфері управління 

державними фінансами, бюджетній і казначейській сферах та діяльності з 
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внутрішнього аудиту мають багато спільних рис. У Франції, як і в Україні, 

об’єктом внутрішнього аудиту є діяльність, пов’язана з управлінням установи 

та ризиками, які негативно впливають та реалізацію органом влади покладених 

на нього завдань та функцій. Установою, відповідальною за реалізацію 

повноважень із запровадження нової моделі державного внутрішнього 

фінансового контролю, визначено Генеральну інспекцію державних фінансів 

при Мінфіні, а в Україні – ДАСУ. На відміну від ДАСУ, Генеральна інспекція 

фінансів Франції не наділена повноваженнями щодо здійснення контролю 

муніципалітетів (місцевих бюджетів). У низці французьких органів одночасно 

реалізуються функції внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та 

інспектування. Підрозділи внутрішнього аудиту в державних органах Франції 

поступово відходять від підтвердження достовірності та зосереджують свою 

діяльність на оцінці якості. 

Особливістю французької моделі побудови системи внутрішнього аудиту 

є те, що головний фінансовий контролер міністерства, як керівник служби 

внутрішнього аудиту вважається одним із учасників бюджетного регулювання, 

проводить попередній аудит, тим самим сприяючи розумінню змісту й 

механізмів витрачання державних коштів [40, с. 261]. При цьому жодні 

бюджетні зобов’язання не можуть виконуватися без його згоди або схвалення і 

попри те, що фінансовий контролер профільного міністерства розташований на 

одному ступені ієрархії контролю з міністерством фінансів на етапі виконання 

бюджету, фінансові контролери великих міністерств (зокрема соціальних справ, 

внутрішніх справ, транспорту) мають більше повноважень, ніж внутрішні 

аудитори; останні виконують у цих міністерствах аудиторські дослідження і 

найчастіше спільно з Генеральною інспекцією фінансів [41, с.45]. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що як для 

європейських країн, так і для України найважчим на шляху вітчизняних реформ 

є необхідність переконання управлінців (керівників вищої ланки і не тільки) у 

необхідності зміни ідеології та сталих підходів до управління державними 

фінансами, а законодавче підґрунтя (розробка єдиної нормативно-правової 
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бази) внутрішнього аудиту є необхідною основою для запровадження такого 

виду діяльності. Безсумнівно корисним для України є французькій досвід у 

запровадженні таких видів внутрішнього аудиту: відповідності, ефективності та 

фінансового аудиту. Слід підтримати позицію окремих науковців, які вказують 

на доцільність розширення структур та повноважень підрозділів внутрішнього 

аудиту органів публічної адміністрації шляхом створення департаменту 

внутрішнього аудиту центрального органу виконавчої влади, який має 

складатись з наступних відділів: відділу аудиту ефективності, відділу аудиту 

відповідності, відділу фінансового аудиту, відділу координації діяльності 

підпорядкованих підрозділів внутрішнього аудиту та  територіальних 

управлінь, які включають за аналогією відділи: аудиту ефективності, аудиту 

відповідності та фінансового аудиту, координації діяльності підпорядкованих 

підрозділів внутрішнього аудиту [38, с.222]. В основу такої регламентації 

покладено багатовекторність одного центрального органу виконавчої влади, 

який реалізує державну політику в багатьох споріднених сферах діяльності, а 

також з урахуванням того, що до сфери управління даних органів віднесені 

державні підприємства, установи та організації, в тому числі які надають 

адміністративні послуги (сервісні центри). 

В загальному сфера застосування внутрішнього аудиту в зарубіжних 

країнах охоплює три напрями діяльності: 1) аудит ефективності - передбачає 

оцінку діяльності установи щодо ефективності функціонування системи 

внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у 

стратегічних та річних планах, ефективності планування та результативності 

виконання бюджетних програм, якості надання адміністративних послуг та 

виконання контрольно-наглядових функцій, а також ризиків, які негативно 

впливають на діяльність установи;2) фінансовий аудит - оцінка діяльності 

установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, 

правильності ведення бухгалтерського обліку;3) аудит відповідності - оцінка 

діяльності установи в частині відповідності дотримання законів, інших 
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нормативно-правових актів, процедур, або інших вимог щодо стану збереження 

активів, інформації та управління державним майном [2]. 

У Стандартах аудиту INTOSAI та практиках деяких країн ЄС цей 

різновид внутрішнього аудиту взагалі не розглядається як окремий напрям, а є 

складовою фінансового аудиту законності та правильності [42]. Світові, перед 

усім європейські стандарти внутрішнього аудиту охоплюють більш широкі 

напрями діяльності. В європейських країнахоснована увага внутрішнього 

аудиту зосереджена на розвитку аудиту відповідності (дотримання органом 

законодавчих вимог щодо його діяльності). Наприклад, в Нідерландах найбільш 

поширеними формами аудиту є:аудит ефективності – це об’єктивне і 

систематичне вивчення програми,діяльності, систем функціонування або 

управління і процедур організації для надання оцінки визначених цілей, 

досягнення економії, ефективності і результативності у використанні ресурсів, 

в результаті проведення якого перевіряються такі елементи, як витратність 

ресурсів; ефективність їх розподілення, якість результату; аудит операційності 

систематичне вивчення спроможності оперативної взаємодії служб спрямованої 

на досягнення спільного результату, як продукту діяльності відповідного 

органу; фінансовий аудит – сфокусований на надійності інформаційної системи 

і фінансових відомостей, дотримання загальноприйнятих бухгалтерських 

принципів і збереження ресурсів в тій частині, що стосується інформації, 

представленої у фінансових звітах; аудит відповідності сутність якого полягає 

у з’ясувані стану дотримання органом правил, процедур, стандартів або 

законів; ІТ-аудит спрямований на оцінку достовірності, цілісності і 

безпекиінформаційних систем, які використовуються в операційних процесах і 

процесахпідтримки організації, і зосереджений на організації ІТ-департаменту і 

ІТ-інфраструктури обробки даних. В той же час у Великобританії формами 

(видами) внутрішнього аудиту є: аудит відповідності, ІТ аудит,фінансовий 

аудит, аудит ефективності та оцінку програм; в Польщі - фінансовий аудит, 

аудит ефективності та відповідності; у Португалії внутрішні аудитори 
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проводять аудит відповідності, аудит систем, аудит ефективності та ІТаудит 

[25, с. 116]. 

Із всіх вище перерахованих форм (напрямків) внутрішнього аудиту, який 

здійснюють підрозділи внутрішнього аудиту державного казначейства 

зарубіжних країн на сьогодні найбільш ефективним та такий, що знаходиться в 

стані постійного розвитку є  ІТ-аудит. Розвиток інформаційних технологій, 

витратність процедур, економія часу та трудових ресурсів вказує на 

необхідність впровадження зарекомендованого в провідних країнах світу 

процедури дистанційного внутрішнього аудиту в системі Державної 

казначейської служби України з використанням ІТ-ресурсів. 

 В той же час найбільш прагматичним та таким, що дає можливість 

надати об’єктивну оцінку діяльності органу публічної влади з урахуванням 

перспектив розвитку та ефективного використання публічних фінансів є аудит 

ефективності. 

Понад тридцятирічна історія розвитку аудиту ефективності у 

світінапрацювала загальноприйняті теоретичні та методологічні основи 

йогоздійснення, якими керуються у практичній діяльності вищі 

аудиторськіустанови більшості зарубіжних країн. Зважаючи на те, що 

аудитефективності є новим явищем у вітчизняній теорії і практиці 

державногофінансового контролю, уявляється доцільним звернутися до 

зарубіжногодосвіду,  накопиченого  країнами  з  розвинутою  демократією  у  

сферізастосування аудиту ефективності. Вивчення і використання зарубіжного 

досвіду має принципове значення для розробки концепції 

державноговнутрішнього аудиту у фінансовому середовищі в Україні, оскільки 

дає змогу творчозастосовувати практичний досвід країн з розвинутою 

демократією приформуванні  національної  української  моделі  державного  

внутрішнього аудиту, сприяє всебічному теоретичному осмисленню аудиту 

ефективностіта усвідомленню його місця у практичній діяльності органів, що 

йогоздійснюють [43, с14]. 
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Проблеми ефективності використання бюджетних коштів і здійснення 

внутрішнього аудитудіяльності органів виконавчоївлади й суб'єктів державного 

сектору економіки досить актуальні для України.Розроблення теорії 

внутрішнього аудиту ефективності використання бюджетних коштів і 

методології його застосування у державному фінансовому контролі в Україні 

перебуває на початковій стадії. Зміст останніх вітчизнянихдосліджень і 

публікацій з проблематики запровадження аудиту ефективності 

характеризується фрагментарністю сприйняття накопиченого у цій 

галузідосвіду, що негативно позначається на системі державного внутрішнього 

аудиту, не сприяє формуванню й чіткому визначенню теоретико-

методологічних та організаційно–правових засад її створення. 

Внутрішній аудит ефективності відрізняються постановкоюзавдань, 

предметами перевірок і методами, а також оформленням їх результатів, на що 

вказує перед усім міжнародний досвід [44, с.112]. Так, у Словацькій республіці 

Вищий аудиторський офіс визначив урозроблених ним аудиторських 

стандартах аудит ефективності як «діяльність, спрямовану на перевірку й 

оцінку ступеня економічності, результативності й продуктивності використання 

організацією, що перевіряється, коштів, майна, виконання  обов'язків,  

здійснення  прав  власності  (належне  фінансове управління), котра підлягає 

перевірці відповідним підрозділом внутрішнього аудиту у межах його 

компетенції» [45, с.44]. При цьому однозначно можна стверджувати, що 

формою проведення внутрішнього аудиту ефективності є проведення перевірок 

діяльності державних організацій іустанов з метою визначення економічності, 

результативності й продуктивностівикористання ними бюджетних коштів, 

отриманих для виконання наданих ним державних функцій і соціально-

економічних завдань. У  Великобританії внутрішній аудит ефективності окрім 

перевірки ефективності розподілення та використання бюджетних коштів, 

спрямований на оцінку кінцевихрезультатів, а не процесів, що здійснюються 

для їх досягнення, тобто під часаудиту ефективності оцінюються не лише 
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можливості поліпшення процедур управління і діяльності державних установ, а 

й кінцеві результати від їїздійснення [46, с.169]. 

До завдань внутрішнього аудиту ефективності у зарубіжних країнах, де 

організація бюджетного процесу побудована на бюджетуванні, opiєнтовaному 

на результат перeвaжно входить оцінювання рівня ефективності управлінської 

діяльності урядових (бюджетних) установ на предмет досягнення 

запланованого кінцевого результату [47, с.118]. Характерним прикладом такої 

країни є Нідерланди, де здійснюються три моделі аудиту ефективності: перша – 

перевірка якості існуючих в державному органі  систем і процедур управління, 

їх спрямованості на забезпечення економічності, продуктивності й 

результативності використання бюджетних коштів, а також на визначенні 

ступеня уваги керівництва організації до цих питань; друга - перевірка звітів 

керівництва державного органу і підготовка висновків про достовірність і 

повноту відображення в нихрезультатів діяльності з ефективного використання 

бюджетних коштів; третя – застосовується у разі відсутності звітності про 

результати роботи державного органу, у цьому разі, залежно відцілей аудиту 

ефективності, оцінюється економічність, продуктивність аборезультативність 

діяльності організації [48, с.166]. 

Здійснення внутрішнього аудиту ефективності у більшості зарубіжних 

країн полягає у тому, що під час проведення аудиту ефективності визначається 

нелише ефективність управління і використання державних коштів, а й 

наявністьв органі, що перевіряється, певних інструментів і показників оцінки 

їхдіяльності [49, с.156]. Так,  рекомендації щодо внутрішнього аудиту в Канаді 

вказують на необхідність перевірки також інструментів і процедур, за 

допомогоюяких визначається ефективність роботи об’єктів, що перевіряються 

[50, с.229]. В той же час в Нідерландах, поряд з цим, перевірці підлягають 

компетентності керівника органу щодо здійснення ефективного менеджменту. 

В США в свою чергу при здійсненні внутрішньогоаудиту ефективності 

діяльності державного органу основна увага звертається на оцінку  
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економічності та раціональності використання публічних ресурсів (персоналу, 

майна, пасивів та активів) [51]. 

Таким чином слід зауважити, що підрозділи внутрішнього аудиту органу 

публічної влади в зарубіжних країн при проведенні аудиту ефективності 

керуються такими правилами [52, с.13]: у рамках внутрішнього аудиту 

ефективності перевіряється не процес прийняття рішень керівними органами, а 

хід реалізації цих рішень [там же]; аудит ефективності проводиться не з метою 

визначення правильності стратегії діяльності органу, а для оцiнки результатів 

такої діяльності [53, с.89]. 

Активна дискусія щодо форм, методів, видів і напрямів державного 

внутрішнього аудиту є переконливим прикладом необхідності формування 

єдиної системи державного внутрішнього аудиту та прийняття Закону «Про  

державний внутрішній аудит», внесення відповідних поправок до 

Бюджетного кодексу України, інших нормативно–правових актів. Це 

дозволитьзаконодавчо закріпити послідовність проведення державного 

внутрішнього аудиту, визначити компетентність і повноваження органів, які 

здійснюють внутрішній аудит ефективності використання публічних коштів, 

ресурсів та виконання завдань, які ставляться перед даним органом. 

Таким чином на виконання задач дослідження в межах даного підрозділу 

роботи нами здійснено аналіз міжнародних нормативних актів, які регулюють 

стандарти внутрішнього аудиту в органах публічної влади в цілому та органах 

Казначейства. В результаті дослідження зарубіжного досвіду провадження 

внутрішнього аудиту виокремлено особливості адміністративно-правового 

регулювання внутрішнього аудиту в органах публічної влади в цілому та 

органах державного казначейства таких зарубіжних країн як: Великобританії, 

Данії, Швеції, Німеччини, Португалії, Італії, Нідерландів, Франції, Бразилії, 

Бельгії, Іспанії, Румунії, Польщі та ін.). З’ясовано адміністративно-правові 

засади регулювання внутрішнього аудиту в органах публічної влади провідних 

зарубіжних країн. Визначено особливості застосування засобів, способів та 

процедур внутрішнього аудиту в органах державного казначейства зарубіжних 
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країн та можливі шляхи імплементації зарубіжного досвіду внутрішнього 

аудиту в системі ДКСУ.  

Зокрема, запропоновано запозичити зарубіжний, перед усім досвід 

європейських країн щодо ефективності здійснення внутрішнього аудиту, 

зокрема досвіду Французької республіки у запровадженні таких видів 

внутрішнього аудиту: відповідності, ефективності та розвитку, а також щодо 

розширення структур та повноважень підрозділів внутрішнього аудиту органів 

публічної адміністрації шляхом створення департаменту внутрішнього аудиту 

центрального органу виконавчої влади, який має складатись з наступних 

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 з 

урахуванням того, що до сфери управління даних органів віднесені державні 

підприємства, установи та організації, в тому числі які надають адміністративні 

послуги (сервісні центри). 

В результаті аналізу міжнародних стандартів внутрішнього аудиту 

виокремлено перспективні напрями вдосконалення стандартів внутрішнього 

аудиту в Україні, зокрема: створення професії «внутрішній аудитор» та 

розвиток відповідного інституту; формування зацікавленості та необхідності 

розвитку даної професії як нарівні держави, так і на рівні підприємств різних 

галузей; розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання 

аудиту; формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту; 

розробка організаційно-технологічних схем та процедур внутрішнього аудиту; 

вдосконалення методології внутрішнього аудиту; здійснення професійної 

підготовки фахівців з внутрішнього аудиту тощо. 
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Висновки до розділу 1 

 

В результаті дослідження теоретико-правових засад внутрішнього аудиту 

в підрозділах ДКСУ України в межах даного розділу роботи з‘ясовано поняття, 

визначено мету та завдання внутрішнього аудиту в підрозділах Державної 

казначейської служби України, здійсено аналіз правового регулювання 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ. 

Визначено правову природу відносин, що виникають із приводу 

здійснення внутрішнього аудиту в діяльності ДКСУ, та виокремлено їх 

публічно-правовий складник. 

З’ясовано, що метою внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ є 

визначення об’єктивної оцінки діяльності відповідного підрозділу ДКСУ щодо 

ефективного використання (розподілення) публічних фінансових коштів, 

матеріальних та кадрових ресурсів з метою виконання поставлених завдань 

діяльності. Доведено, що внутрішній аудит є формою внутрішнього контролю 

за використанням коштів державного бюджету в підрозділах ДКСУ, його 

правове регулювання має досить складну систему правових актів, до яких 

віднесено: Бюджетний кодекс (ст.26); Постанову КМУ від 8 вересня 2011 р. 

№1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту»; Стандарти внутрішнього аудиту, 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року за № 

1247; Положення про Управління внутрішнього аудиту Державної 

казначейської служби України, затверджене наказом ДКСУ від 27.02.2017 № 

60;  Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217; Порядок 

проведення внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби 

України, затверджений Наказом ДКСУ від 26.12.2013 р. № 210. В той же час 

зазначено, що порядок проведення внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ 

потребує удосконалення шляхом приведення його змісту у відповідність до 

оновлених Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом 
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Міністерства фінансів України у редакції від 14.08.2019 № 344 [54, с. 77–82; 55, 

с. 103–107.]. 

В результаті аналізу міжнародних стандартів внутрішнього аудиту та їх 

реалізація в межах внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ з’ясовано 

історичні та нормативно-правові передумови виникнення та утвердження 

міжнародних стандартів внутрішнього аудиту. Зокрема встановлено, що у 1978 

році Інститутом внутрішніх аудиторів – ІВА (The Institute of Internal Auditors, 

Inc. - ІІА) були видані та прийняті до застосування Стандарти професійної 

практики внутрішнього аудиту – СППВА (Standards for Professional Practice of 

Internal Auditing - SPPIA), які є основною для розробки національних стандартів 

внутрішнього аудиту, які є базовими та обов’яковими організаційно-правовими 

настановами щодо здійснення внутрішнього аудиту в системі органів публічної 

влади в цілому та ДКСУ, зокрема. СППВА складаються з трьох розділів: 

Стандарти якісних характеристик (Attribute Standards) – визначають мету, 

повноваження, обов’язки, компетентність (межі компетенції), гарантії та 

відповідальність підрозділів, які забезпечують внутрішній аудит;  Стандарти 

діяльності (Performance Standards) – визначають засади управління внутрішнім 

аудитом, форми та методи роботи внутрішнього аудитора, порядок планування 

та виконання аудиторського завдання, подання звітності за результатами 

аудиту, особливості нагляду за діями, що здійснюються за результатами аудиту, 

визначення ризиків внутрішнього аудиту та наявності конфлікту інтересів в 

процесі його здійснення та шляхи їх запобігання і усунення; Стандарти 

практичного застосування (Implementation Standards). Здійснено їх аналіз та 

виокремлено ряд пропозицій спрямованих на удосконалення національних 

стандартів внутрішнього аудиту в Україні [56, с. 79–83.]. 

В результаті дослідження особливостей адміністративно-правового 

регулювання внутрішнього аудиту в органах Казначейства  зарубіжних країнах 

виокремлено напрями його впровадження в Україні. Зокрема, здійснено аналіз 

міжнародних нормативних актів, які регулюють стандарти внутрішнього 

аудиту в органах публічної влади в цілому та органах Казначейства. 
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Виокремлено особливості адміністративно-правового регулювання 

внутрішнього аудиту в органах публічної влади в цілому та органах державного 

казначейства таких зарубіжних країн як: Великобританії, Данії, Швеції, 

Німеччини, Португалії, Італії, Нідерландів, Франції, Бразилії, Бельгії, Іспанії, 

Румунії, Польщі та ін.). З’ясовано адміністративно-правові засади регулювання 

внутрішнього аудиту в органах публічної влади провідних зарубіжних країн. 

Визначено особливості застосування засобів, способів та процедур 

внутрішнього аудиту в органах державного казначейства зарубіжних країн та 

можливі шляхи імплементації зарубіжного досвіду внутрішнього аудиту в 

системі ДКСУ. 



72 

РОЗДІЛ 2. 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  ТА НАПРЯМИ ЙОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

2.1 Напрями, види та об’єкти внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ 

 

Внутрішній аудит є однією із ключових форм державного внутрішнього 

фінансового контролю як діяльності з надання незалежних та об’єктивних 

рекомендацій і консультацій, спрямована на удосконалення діяльності органів 

державного і комунального сектору, 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. Зі всіх органів 

публічної влади в яких в обов’язковому порядку функціонують підрозділи 

внутрішнього аудиту найбільше стратегічне значення та найвищий рівень 

відповідальності покладається на підрозділи внутрішнього аудиту Державної 

казначейської служби України (далі – Казначейство), як орган публічної влади 

який безпосередньо здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

а очевидно є органом на який покладено відповідальність за законне 

розподілення та ефективне використання коштів всіх платників податків, що в 

цілому забезпечує економічну спроможність та фінансову стабільність 

діяльності держави. Практична реалізація системи внутрішнього аудиту 

базується на створенні в органах казначейства спеціальних структурних 

підрозділів, які повинні мати функціональну та організаційну незалежність та 

підпорядковуватись безпосередньо керівнику установи. Ця служба створюється 

з метою належної оцінки діяльності та підвищення результативності процесів 

управління в системі казначейства. На неї покладаються функції щодо 
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організації та проведення внутрішніх аудитів у структурних підрозділах 

центрального апарату Казначейства та його територіальних органах. Відповідно 

від поставлених перед даним органом завдань він наділений певним арсеналом 

правових та організаційних засобів здійснення внутрішнього аудиту в системі 

органів Казначейства направленим на здійснення моніторингу діяльності 

об’єктів перевірки за чітко визначеними напрямками її здійснення. За для того 

щоб осягнути та дослідити процедури внутрішнього аудиту, виокремити вади її 

здійснення та запропонувати дієві способи покращення її ефективності в 

подальших наукових розробках, нижче доцільно здійснити аналіз напрямків 

внутрішнього аудиту в органах Казначейства, що й буде складати предмет 

дослідження в межах даного підрозділу роботи. Для розкриття змісту предмету 

дослідження необхідною є постановка та виконання низки завдань 

дослідження, зокрема: визначення об’єктів внутрішнього аудиту в органах 

Казначейства;  з’ясування сучасних засобів та способів внутрішнього аудиту в 

органах Казначейства в тому числі з урахуванням інформатизації даної сфери; 

визначення перешкод для їх реалізації та виокремлення шляхів їх усунення. 

Нормативно-правовими актами, які визначають правові засади та 

процедури внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади в цілому і 

Казначейства зокрема є: 

1) Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 грудня 2018 р. № 1062 (далі – Загальний порядок внутрішнього аудиту)  

[5], яким визначено визначає механізм утворення структурних підрозділів 

внутрішнього аудиту та питання їх діяльності;  

2) Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 04.10.2011 року за № 1247 [6], які розроблено з метою 

визначення єдиних підходів до провадження діяльності з внутрішнього аудиту 

в органах публічної влади, які є розпорядниками коштів державного бюджету. 

Вони містять якісні характеристики, що визначають положення, вимоги та 

підходи до організації діяльності з внутрішнього аудиту, та вимоги до 
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діяльності, що визначають положення, вимоги та підходи до планування, 

здійснення внутрішнього аудиту, звітування про його результати та є керівними 

засадами для керівника підрозділу внутрішнього аудиту органу публічної влади 

на підставі яких розробляються внутрішні документи з питань внутрішнього 

аудиту (алгоритми діяльності щодо внутрішнього аудиту). Дані стандарти 

визначають обов’язковий перелік документів з питань внутрішнього аудиту, які 

потребують розробки та ведення підрозділами внутрішнього контролю, до них 

слід віднести: декларацію внутрішнього аудиту; положення про підрозділ 

внутрішнього аудиту; посадові інструкції працівників підрозділу внутрішнього 

аудиту; внутрішні документи з питань здійснення внутрішнього аудиту; 

програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Також ними 

визначено вимоги до змісту внутрішніх документів з питань здійснення 

внутрішнього аудиту; 

3) Положення про Управління внутрішнього аудиту Державної 

казначейської служби України, затвердженим наказом ДКСУ від 27.02.2017 № 

60, яким визначено повноваження органів внутрішнього аудиту Казначейства,  

щодо проведення за дорученням керівництва Казначейства аналітичних 

досліджень з питань, що стосуються діяльності структурних підрозділів 

Казначейства та територіальних органів Казначейства; виявлення та аналіз 

причин недоліків, невідповідностей в організації роботи вимогам законодавчих 

та нормативно-правових актів, у тому числі наказів та доручень керівництва 

Казначейства, самостійними структурними підрозділами Казначейства та 

територіальними органами Казначейства; надання об'єктивних, незалежних 

висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього 

контролю Казначейства та її удосконалення, удосконалення системи 

управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та не 

результативного використання бюджетних коштів, запобігання виникненню 

помилок чи інших недоліків у діяльності Казначейства та його територіальних 

органів; координація роботи підрозділів внутрішнього аудиту; узагальнення та 
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поширення досвіду роботи внутрішнього аудиту Казначейства шляхом 

проведення семінарів, нарад, конференцій [11]. 

4) Регламент  роботи Державної казначейської служби України та її 

територіальних органів, затверджений наказом Казначейства від 27.07.2020 

№195 [13], який в розділі Х «Порядок проведення внутрішніх аудитів в органах 

Казначейства» визначає принципи проведення внутрішнього аудиту. 

Та все ж основним нормативним актом який регламентує особливості 

процедури  внутрішнього аудиту в органах Казначейства є Порядок проведення 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України, 

затверджений наказом Державної казначейської служби України від 26.12.2013 

р. № 210 (далі – Порядок проведення внутрішнього уадиту) [15], який  визначає 

правила та процедури планування і проведення внутрішніх аудитів, 

документування і реалізації їх результатів та регламентує організаційні 

взаємовідносини між Казначейством України і його територіальними органами; 

ним визначені етапи внутрішнього аудиту та алгоритми дій направлені на його 

проведення. 

Нижче необхідно визначити напрямки та об’єкти внутрішнього аудиту в 

органах Казначейства.  

В ст. 26 Бюджетного кодексу України, якою унормовано поняття 

внутрішнього аудиту як діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в 

бюджетній установі, спрямованою на вдосконалення системи управління, 

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй установ, поліпшення 

внутрішнього контролю, визначені напрямки внутрішнього аудиту.  

В загальному сфера застосування внутрішнього аудиту в Україні охоплює 

три напрями діяльності: 1) аудит ефективності - передбачає оцінку діяльності 

установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, 

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних 

планах, ефективності планування та результативності виконання бюджетних 
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програм, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-

наглядових функцій, а також ризиків, які негативно впливають на діяльність 

установи;  2) фінансовий аудит - оцінка діяльності установи щодо законності та 

достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення 

бухгалтерського обліку;  3) аудит відповідності - оцінка діяльності установи в 

частині відповідності дотримання законів, інших нормативно-правових актів, 

процедур, або інших вимог щодо стану збереження активів, інформації та 

управління державним майном [2.]. Ці самі напрями внутрішнього аудиту в 

Україні визначені і в Главі 1. «Напрями проведення внутрішнього аудиту» 

вищезгаданих Стандартів внутрішнього аудиту [6]. Виходячи із визначення 

аудиту ефективності, цей напрям проведення внутрішнього аудиту включає 

найбільш широкий спектр об'єктів внутрішнього аудиту та проблемних сфер, 

що вимагає від внутрішнього аудитора належного рівня знань та навичок щодо 

аудиторських методів та методичних прийомів, а також досвіду у різних сферах 

діяльності [57, с.10]. Своєю чергою, фінансовий аудит фокусується виключно 

на фінансових процесах (зосереджуючись на механізмах контролю в них), 

фінансових операціях, бухгалтерському обліку та звітності. Методи його 

проведення та підготовки звіту (аудиторських висновків) в цілому 

стандартизовані, а необхідні для його проведення знання обмежується сферами 

бюджетного процесу, бухгалтерського обліку, здійснення державних закупівель 

та права. Сутність аудиту відповідності фактично зведено до контролю за 

процедурами і трансакціями, що здійснюються в установі, на предмет їх 

відповідності правилам, законодавству та стандартам. При цьому в ході 

проведення такого виду внутрішнього аудиту не досліджуються питання 

ефективності та якості, достовірність фінансової звітності. 

У Стандартах аудиту INTOSAI та практиках деяких країн ЄС цей 

різновид внутрішнього аудиту взагалі не розглядається як окремий напрям, а є 

складовою фінансового аудиту законності та правильності [42]. З огляду на це, 

країни, які перебувають на етапі розвитку діяльності з внутрішнього аудиту, 

зазвичай зосереджуються саме на аудитах відповідності і лише по мірі розвитку 
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функції внутрішнього аудиту поступово опановують більш широкий спектр 

напрямів внутрішнього аудиту та його форм. На практиці фінансові аудити 

можуть не виділятися в окремий напрям, а можуть бути інтегрованими в інші 

напрями внутрішнього аудиту: в аудити відповідності чи аудити ефективності, 

або застосовуватись одночасно усі три види аудиту в одному. Внутрішній 

аудит, що поєднує різні сфери напрямів, називають комплексним. І хоча 

Національні стандарти внутрішнього аудиту термінологічно не визначають 

поняття «комплексний внутрішній аудит», фактично ними передбачена 

можливість поєднання декількох напрямів внутрішнього аудиту в ході 

проведення одного внутрішнього аудиту. Остаточне рішення щодо реалізації 

того чи іншого напряму внутрішнього аудиту є предметом професійності 

внутрішніх аудиторів і воно має прийматися у кожному випадку окремо під час 

планування діяльності з внутрішнього аудиту [58, с.10]. 

Натомість світові, перед усім європейські стандарти внутрішнього аудиту 

охоплюють більш широкі напрями діяльності. В європейських країнах основана 

увага внутрішнього аудиту зосереджена на розвитку аудиту відповідності 

(дотримання органом законодавчих вимог щодо його діяльності). Наприклад, в 

Нідерландах найбільш поширеними формами аудиту є: аудит ефективності – 

це об’єктивне і систематичне вивчення програми, діяльності, систем 

функціонування або управління і процедур організації для надання оцінки 

визначених цілей, досягнення економії, ефективності і результативності у 

використанні ресурсів, в результаті проведення якого перевіряються такі 

елементи, як витратність ресурсів; ефективність їх розподілення, якість 

результату; аудит операційності систематичне вивчення спроможності 

оперативної взаємодії служб спрямованої на досягнення спільного результату, 

як продукту діяльності відповідного органу; фінансовий аудит – сфокусований 

на надійності інформаційної системи і фінансових відомостей, дотримання 

загально прийнятих бухгалтерських принципів і збереження ресурсів в тій 

частині, що стосується інформації, представленої у фінансових звітах; аудит 

відповідності сутність якого полягає у з’ясувані стану дотримання органом 
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правил, процедур, стандартів або законів; ІТ-аудит спрямований на оцінку 

достовірності, цілісності і безпеки інформаційних систем, які 

використовуються в операційних процесах і процесах підтримки організації, і 

зосереджений на організації ІТ-департаменту і ІТ- інфраструктури обробки 

даних. В той же час у Великобританії формами (видами)  внутрішнього аудиту 

є: аудит відповідності, ІТ аудит, фінансовий аудит, аудит ефективності та 

оцінку програм; в Польщі - фінансовий аудит, аудит ефективності та 

відповідності; у Португалії внутрішні аудитори проводять аудит відповідності, 

аудит систем, аудит ефективності та ІТ аудит. [25, с. 116].  

Міжнародними стандартами аудиту INTOSAI визначено, що державний 

аудит складається з двох основних видів – фінансового аудиту відповідності та 

правильності (regularity audit), в рамках якого передбачено серед інших і 

функції аудиту відповідності, та аудиту ефективності (performance audit), який 

зосереджується на трьох принципах: економічності (economy) – мінімізації 

ресурсів для досягнення визначених цілей; ефективності (efficiency) отриманні 

найбільшого ефекту з точки зору кількості та якості продукту у співвідношенні 

із затратами на його виробництво; результативності (effectiveness) – ступеню 

досягненню мети в контексті суспільної проблеми (потреби суспільства). 

Зазначені принципи є основою для здійснення аудитів ефективності (модель 

трьох «Е»). В цілому у міжнародній практиці напрями, за якими здійснюються 

внутрішні аудити, не мають чіткого розмежування. Багато питань внутрішнього 

аудиту мають елементи, які можуть охоплюватися різними напрямами 

внутрішніх аудитів [25, с.11]. 

Із всіх вище перерахованих форм (напрямків) внутрішнього аудиту, який 

здійснюють підрозділи внутрішнього аудиту Казначейства на сьогодні в 

Україні тільки на стадії розвитку знаходиться ІТ-аудит. Розвиток 

інформаційних технологій, витратність процедур, економія часу та трудових 

ресурсів вказує на необхідність впровадження зарекомендованого в провідних 

країнах світу процедури дистанційного внутрішнього аудити в системі 

Державної казначейської служби України з використанням ІТ-ресурсів. 
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Окремим дослідницьким завданням є визначення об’єктів  внутрішнього 

аудиту, який здійснюється підрозділами, тобто той напрямок діяльності на який 

він спрямовується. 

Як визначено Загальним порядком здійснення внутрішнього аудиту 

об’єктом внутрішнього аудиту є діяльність державного органу, його 

територіальних органів, підприємств (у тому числі суб’єктів господарювання, 

державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків чи 

становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на 

господарську діяльність таких суб’єктів господарювання), установ та 

організацій, що належать до сфери його управління, в повному обсязі або з 

окремих питань (на окремих етапах), та заходи, що здійснюються керівниками 

таких органів, підприємств, установ та організацій для забезпечення 

ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання 

принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів та 

інших активів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, 

виконання завдань, планів і вимог щодо їх діяльності) [6].  

Аналіз положень Стандартів внутрішнього аудиту та Порядку проведення 

внутрішнього аудиту структурними підрозділами органів Казначейства України 

дає можливість викоремити такі загальні об’єкти внутрішнього аудиту: 1) 

фінансово-господарську діяльність; 2) обслуговування державного і місцевих 

бюджетів за надходженнями та видатками; 3) управління фінансовими 

ресурсами; 4) ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; 5) інші 

питання, пов’язані з діяльністю об’єкта внутрішнього аудиту в бюджетному 

процесі та взаємовідносинами з його учасниками. 

Більш повно об’єкти, які підпадають під сферу діяльності підрозділів 

внутрішнього аудиту органів Казначейства України визначені в Порядку                

здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. 

№1001 [59]. Аналіз положень даного Порядку наводить на думку, що до 

безпосередніх об’єктів  внутрішнього аудиту можна віднести: 1) ефективність 
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функціонування системи внутрішнього контролю; 2) ступінь виконання і 

досягнення   цілей,   визначених у стратегічних та річних планах; 3) 

ефективність планування  і  виконання  бюджетних програм та результатів  їх  

виконання, управління бюджетними коштами; 4) якість надання 

адміністративних послуг; 5) якість виконання контрольно-наглядових   

функцій, завдань, визначених актами законодавства; 6) ступінь використання і 

збереження активів; 7) надійність,  ефективність  та  результативність 

інформаційних систем і технологій; 8) ефективність управління  державним 

майном; 9) правильність ведення бухгалтерського обліку та  достовірності  

фінансової і бюджетної звітності; 10) наявність ризиків, які  негативно  

впливають  на  виконання  функцій  і завдань державного органу, його  

територіальних органів, підприємств,  установ  та  організацій,  що належать до 

сфери його управління. 

Організаційними формами (видами) проведення внутрішнього аудиту в 

підрозділах Казначейства є розробка, затвердження та реалізація Стратегічних 

та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту. Відповідно до 

згаданого вище загального Порядку внутрішнього аудиту внутрішній  аудит  

проводиться згідно із стратегічними та операційними  планами  діяльності  з  

внутрішнього  аудиту [56]. Стратегічний  план  внутрішнього аудиту в 

підрозділах Казначейства повинен враховувати стратегію державного органу (у  

разі її наявності) та визначати завдання і результати, яких підрозділ повинен 

досягнути протягом наступних трьох років. В свою чергу операційний план 

складається на календарний рік з урахуванням завдань та результатів 

виконання стратегічного плану.      Стратегічний  та  операційний плани 

внутрішнього аудиту в підрозділах Казначейства формуються управлінням 

внутрішнього аудиту на  підставі  результатів  оцінки ризиків та 

затверджуються головою Казначейства не пізніше початку планового періоду. 

У  разі  створення  підрозділів внутрішнього аудиту у  територіальних органах 

Казначейства  складаються  зведені  стратегічний   та   операційний   плани  

(далі  -  зведені  плани)  діяльності з внутрішнього аудиту в Казначействі,  його  
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територіальних  органах  та  бюджетних  установах,  які формуються  

підрозділом внутрішнього аудиту  та   затверджуються  керівником 

Казначейства.      Стратегічний та операційний плани (зведені плани) та зміни 

до  них оприлюднюються на офіційному веб-сайті Казначейства, його 

територіального органу. Копії   затверджених   стратегічних   та  операційних  

планів  (зведених  планів)  внутрішнього аудиту Казначейства надсилаються 

Мінфіну протягом десяти робочих днів з дати їх затвердження. Слід зауважити, 

що за рішенням керівника Казначейства, його територіального органу можуть 

проводитися  позапланові внутрішні аудити, на підставі рішення керівника.  

Таким чином, з урахуванням зазначено слід визначити, що в системі 

діяльності Казначейства здійснюються такі форми внутрішнього аудиту: 

системний (визначений стратегічним планом внутрішнього аудиту, який 

складається і затверджується на три роки); плановий (визначений операційним 

планом внутрішнього аудиту, який складається і затверджується щорічно); 

позаплановий (здійснюється за необхідності, за рішенням керівника 

Казначейства або керівника його територіального підрозділу). 

В самих же планах і визначаються об’єкти стосовно яких здійснюється  

внутрішній аудит. Так, діючим на сьогодні є Стратегічний план діяльності з 

внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки Державної казначейської служби 

України, затверджений Головою Казначейства від 14.02.2019 року, в якому 

визначені стратегії планування діяльності з внутрішнього аудиту, які 

передбачають вироблення єдиного підходу до планування, організації та 

проведення внутрішніх аудитів, підготовки аудиторських звітів, висновків та 

рекомендацій, реалізації їх результатів та оцінки якості таких аудитів в органах 

Казначейства, що встановлений законами та відображає сутність діяльності 

цього органу. Зокрема, в ньому визначено за ступінню пріоритетності та 

фактором ризику об’єкти, які мають підлягати внутрішньому аудити, зокрема:  

1) функціонування системи внутрішнього контролю, виконання завдань та 

функцій, покладених на органи Казначейства нормативно – правовими актами 

та у процесі використання фінансових ресурсів для власних потреб; 2) 
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здійснення казначейського обслуговування бюджетних коштів та виконання 

контрольних повноважень органами Казначейства; 3) функціонування системи 

дистанційного обслуговування розпорядників/одержувачів бюджетних коштів 

«Клієнт казначейства – Казначейство» в органах Казначейства; 4) використання 

коштів бюджетної програми КПКВК 3504040 «Заходи щодо виконання рішень 

суду, що гарантовані державою»; 5) організація ведення бухгалтерського обліку 

та складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів 

органами Казначейства; 6) виконання Казначейством бюджетної програми 

КПКВК 3504030 щодо відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним 

особам органами державної влади [60]. 

Таким чином, на підставі аналізу правового регулювання внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України, в підсумку слід 

зазначити, що: 

1) сфера застосування внутрішнього аудиту в діяльності Державної 

казначейської служби України охоплює три напрями діяльності: аудит 

ефективності; фінансовий аудит; аудит відповідності; 

2) обов’язковими об’єктами внутрішнього аудиту в діяльності Державної 

казначейської служби України є: внутрішня та зовнішня фінансово-

господарська діяльність;  обслуговування державного і місцевих бюджетів за 

надходженнями та видатками; надання адміністративних в тому числі і 

інформаційних послуг; управління наявними фінансовими ресурсами; ведення 

бухгалтерського обліку та складання звітності; якість персоналу та можливості 

підвищення його кваліфікації; розвиток матеріально-технічної бази; 

запровадження інноваційних технологій в діяльності; використання 

зарубіжного досвіду в діяльності; 

3) до форм внутрішнього аудиту в діяльності Державної казначейської 

служби України слід віднести: системний внутрішній аудит (визначений 

стратегічним планом внутрішнього аудиту, який складається і затверджується 

на три роки); плановий внутрішній аудит (визначений операційним планом 

внутрішнього аудиту, який складається і затверджується щорічно); 
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позаплановий внутрішній аудит (здійснюється за необхідності, за рішенням 

керівника Казначейства або керівника його територіального підрозділу). 

Перспективним напрямком розвитку внутрішнього аудиту в діяльності 

Державної казначейської служби України визнано необхідність впровадження 

зарекомендованого в провідних країнах світу процедури дистанційного 

внутрішнього аудити в системі Державної казначейської служби України з 

використанням ІТ-ресурсів [61, с.19–26; 62, с.33–36]. 

 

2.2 Правовий статус суб’єктів внутрішнього аудиту в  підрозділах 

ДКСУ 

 

Становлення сучасної системи внутрішнього аудиту в органах публічної 

влади виконавчої влади в Україні було започатковано з прийняттям Постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. №1001 (з змінами від 12 

грудня 2018 р. № 1062) «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та 

утворення підрозділів внутрішнього аудиту» [4] яка заклала правові засади 

створення та функціонування з початку 2012 року в системі центральних 

органів виконавчої влади структурних підрозділів внутрішнього аудиту  

реорганізувавши  контрольно-ревізійні підрозділи та визначивши базовий 

Порядок  здійснення внутрішнього аудиту. Цей Порядок визначає механізм 

утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та питання їх 

діяльності. На виконання цієї постанови в системі Державної казначейської 

служби України (далі – Казначейство), як органу публічної влади який 

безпосередньо здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів 

починаючи з 2012 року були створені підрозділи внутрішнього аудиту основне 

призначення яких полягає в здійснені внутрішнього аудиту з метою 

забезпечення керівництва незалежною оцінкою діяльності самостійних 

структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства, 

результатів управління державними ресурсами, правильності ведення 
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бухгалтерського обліку та фінансової звітності, законності та ефективності 

господарської діяльності. 

За для того щоб осягнути складну систему внутрішнього аудиту в органах 

Казначейства, дослідити процедури внутрішнього аудиту, виокремити вади її 

здійснення та запропонувати дієві способи покращення її ефективності в 

подальших наукових розробках, нижче доцільно здійснити аналіз правового 

статусу підрозділів внутрішнього аудиту в органах Казначейства, що й буде 

складати предмет дослідження в межах даного підрозділу роботи. Для 

розкриття змісту предмету дослідження необхідною є постановка та виконання 

низки завдань дослідження, зокрема: визначення сучасних теоретико-правових 

підходів щодо визначення поняття та змісту адміністративно-правового статусу 

суб’єкта владних повноважень; аналізу системи елементів, які складають 

адміністративно-правовий статус підрозділів внутрішнього аудиту 

Казначейства, виокремлення їх вад та висловлення пропозиції щодо його 

удосконалення. 

На виконання мети дослідження перед тим як здійснити аналіз системи 

елементів, які складають адміністративно-правовий статус підрозділів 

внутрішнього аудиту Казначейства слід з’ясувати сучасні теоретико-правові 

підходи щодо визначення поняття та змісту адміністративно-правового статусу 

суб’єкта владних повноважень. 

Ми не будемо першими дослідниками, які вказують на безумовну 

чисельність наукових позиції щодо тлумачень поняття та змісту 

«адміністративно-правового статусу», суттєвою їх різницею є відмінність 

елементів адміністративно-правового статусу фізичних осіб та юридичних осіб 

публічного права або органів публічної влади. В нашому випадку, з 

урахуванням  завдань дослідження доцільно здійснити науковий зріз розуміння 

сутності та змісту адміністративно-правового статусу саме суб’єктів публічної 

адміністрації і зокрема центрального органу виконавчої влади структурним 

підрозділом якого є підрозділи внутрішнього аудиту ДКС. 

 Поняття та зміст правового статусу та адміністративно-правового статусу 
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у національному законодавстві не закріплено. У сучасній адміністративно-

правовій літературі існує кілька тлумачень цього явища.  М.І. Цуркан, 

здійснивши монографічне дослідження наукової інтерпретацій поняття та зміст 

правового статусу публічної служби в Україні вважає, що правовий статус слід 

розглядати як у широкому, так і у вузькому розумінні. На переконання 

науковця, у широкому розумінні правовий статус є системою обов’язків, прав, 

правообмежень, етико-правових вимог, соціального захисту і відповідальності, 

визначених нормативними актами та гарантованих державою. У вузькому 

розумінні правовий статус – це система обов’язків, прав і відповідальності, 

визначених нормативно-правовими актами та гарантованих державою [63, с. 

51]. В свою чергу В.Б. Авер’янов зазначав, що основу адміністративно-

правового статусу органу виконавчої влади складає компетенція, яка 

доповнюється такими важливими елементами, як: завдання, функції, характер 

взаємозв’язків з іншими органами (як по «вертикалі», так і по «горизонталі»), 

місце в ієрархічній структурі органів виконавчої влади, порядок вирішення 

установчих і кадрових питань тощо [64, с. 247]. При висвітленні 

адміністративно – правового статусу органів виконавчої влади Ю. П. Битяк 

говорить про те, що органи виконавчої влади наділено необхідною 

оперативною самостійності, яка виражається у їх компетенції – предметах 

відання, права та обов‘язках [65, с. 76].  В.К. Колпаков вказує, що поняття 

адміністративно-правового статусу охоплює комплекс конкретно визначених 

суб’єктивних прав і обов’язків, які закріплюються за відповідним суб’єктом 

нормами адміністративного права, необхідною ознакою набуття особою 

адміністративно-правового статусу є наявність у неї конкретних суб’єктивних 

прав і обов’язків, які здійснюються такою особою як в адміністративних 

правовідносинах, так і поза ними [66, с. 188.]. Т. О. Коломоєць характеризує 

адміністративно – правовий статус органів виконавчої влади через сукупність 

суб‘єктивних прав та обов‘язків, що закріпленні нормами адміністративного 

права за певним органом, при цьому зазначаючи, що обов'язковою ознакою 

набуття суб'єктом адміністративно-правового статусу є наявність у нього 
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конкретних суб'єктивних прав і обов'язків, що реалізуються у рамках як 

адміністративних правовідносин, так і поза ними [67, с. 64]. С.В. Ківалов, 

говорячи про адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої 

влади, також визначає їх функції, завдання, компетенцію [68, с. 96-99].  

Нижче звернемо увагу на запропоновані наукові визначення 

адміністративно-правового статусу (АПС) окремих центральних органів 

виконавчої влади, і ДКС, зокрема. Так, Панюкова Д. під АПС Державної 

служби зайнятості слід розуміти її правове положення в системі суспільно – 

правових відносин у сфері зайнятості, що визначається шляхом закріплення 

мети її створення, завдань, функцій, повноважень та відповідальності у 

чинному адміністративному законодавстві, що дозволяє Державній Службі 

Зайнятості бути учасником адміністративно – правових відносин [69, с.115]. 

Більш повно досліджено адміністративно-правовий статус правоохоронних 

органів. Так,  Безпалова О. І., Горбач Д. О. під адміністративно-правовим 

статусом Національної гвардії України слід розуміти її правове положення в 

системі державного управління у адміністративно-політичній сфері, що 

визначається шляхом закріплення у чинному адміністративному законодавстві 

мети її створення, завдань, функцій, предметів відання, повноважень, гарантій 

діяльності та відповідальності, що дозволяє їй бути учасником адміністративно-

правових відносин [70, с.33]. Майоров В.В. приходить до висновку, що під 

адміністративно-правовим статусом Національної поліції варто розуміти 

врегульоване нормами адміністративного права її ієрархічне становище в 

системі публічної влади, що визначається властивостями цільового (мета, 

завдання, функції), структурно-організаційного (система, структура, 

взаємозв’язки, підконтрольність, підзвітність), компетенційного 

(адміністративні права й обов’язки, предмети відання, гарантії діяльності) 

елементів [71, с.90]. На думку C. Циганок адміністративно-правовий статус 

прокуратури полягає в сукупності встановлених нормами адміністративного 

права функцій, адміністративних обов’язків і суб’єктивних прав прокурорів і 

загалом регіональної прокуратури в сукупності з підставами та порядком 
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виникнення їхньої адміністративної правосуб’єктності, а також 

адміністративною (спеціальною дисциплінарною) відповідальністю в 

аналізованій сфері [72, с.230]. Аналіз даних визначень дає можливість зробити 

висновок, що серед основних елементів адміністративно-правового статусу 

органів публічної влади виділяють - завдання, функції, повноваження, гарантії 

реалізації повноважень та відповідальність. 

Досліджуючи адміністративно-правовий статус суб’єктів внутрішнього 

аудиту як структурного підрозділу Державної казначейської служби України 

звернемо увагу на розуміння правового статусу Державної казначейської 

служби України, запропоноване дослідниками. Так, Зіневич О.Л., досліджуючи 

адміністративно-правовий статус ДКС, визначає його як систему 

адміністративно-правових засобів, які забезпечують ефективне функціонування 

казначейської системи щодо належного забезпечення бюджетних організацій 

бюджетними коштами при виключенні можливості їх крадіжки чи 

використання не за призначенням. Ним доведено, що  за змістом 

адміністративно-правовий статус ДКС складається із завдань, юридичних 

обов’язків та публічних прав, а також адміністративної відповідальності за 

належне виконання встановлених обов’язків [73, с.7]. В той час з таким 

визначенням складно погодитись, оскільки автор з однієї сторони зводить 

адміністративно-правовий статус ДКС до системи адміністративно-правових 

засобів, які по своїй сутті у випадку їх застосування є лише однією із форм 

діяльності ДКС; з іншої вказує, що його елементами є завдання, права, 

обов’язки та відповідальність, що не відносяться до адміністративно-правових 

засобів. 

Дослідження адміністративно-правового статусу суб’єктів внутрішнього 

аудиту в органах Державної казначейської служби України необхідно 

здійснювати виходячи з складових (елементів) такого статусу. В теорії 

адміністративного права існує знову ж таки безліч наукових позиції щодо 

системи елементів адміністративно-правового статусу, однак доцільно звернути 

увагу на окремі з них. Так, наприклад, Н.В. Лебідь зазначає, що складовими 
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частинами правового статусу органу держави і посади є чотири елементи: 

цільовий блок; компетенція; організаційний блок; відповідальність. У цільовий 

блок включено такі категорії, як «мета», «завдання», «функції» [74, с. 39-40]. 

А.А. Стародубцев також пропонує розглядати правовий статус за наступними 

блоками: а) цільовий; б) структурно-організаційний; в) функції та 

повноваження; г) функціональний; д) відповідальність [75, с. 86]. Цікавою і 

новаторською в цьому сенсі є позиція Мельника Р.С. Досліджуючи правові 

інструменти діяльності органів публічної адміністрації з урахуванням новітньої 

для національної доктрини адміністративного права проєвропейської його 

побудови, він приходить до висновку, що сукупність критеріїв, котрі 

визначають зміст та межі діяльності суб’єктів публічної адміністрації – 

цільовий компонент правового статусу, організаційно-структурний компонент, 

компетенція, – утворюють таке поняття, як правовий статус суб’єкта публічної 

адміністрації. Цілком підтримуємо його позицію, що правовий статус суб’єктів 

публічної адміністрації – це закріплена у нормативних актах сукупність 

взаємозалежних та взаємообумовлюючих функціональних інструментів 

(компетенція) і статичних якостей (цільовий, організаційно-структурний 

компоненти), необхідних для повноцінної участі цих суб’єктів у 

адміністративно-правових відносинах, забезпечення досягнення соціального 

ефекту [76, с.175]. 

Цільовий компонент правового статусу суб’єкта публічної адміністрації 

визначає основну спрямованість діяльності такого суб’єкта, обумовлює його 

назву, обсяг повноважень, він обумовлює внутрішню організацію структури 

суб’єкта публічної адміністрації – з урахуванням нього утворюються 

департаменти, управління, відділи, відділення, групи, посади, розробляються їх 

назви, повноваження, завдання і визначає:  мету діяльності суб’єкта публічної 

адміністрації – загальний соціальний ефект у конкретній галузі життєдіяльності 

суспільства, держави, досягнення якого прагне суб’єкт публічної адміністрації 

задля забезпечення суспільних або державних потреб; завдання суб’єкта 

публічної адміністрації – окремі, конкретизовані види діяльності цього 
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суб’єкта, що у сукупності забезпечують досягнення мети діяльності суб’єкта 

публічної адміністрації [76, с.175]. 

Структурно-організаційний блок адміністративно-правового статусу 

суб’єкта публічної адміністрації включає два елементи: структурний (структура 

центрального апарату та окремих територіальних підрозділів, схема 

організаційного підпорядкування та розподілу функціональних повноважень); 

організаційний (нормативний порядок створення, реорганізації, ліквідації, 

порядок реалізації процедур внутрішньої та зовнішньої роботи суб’єкта, 

порядок взаємодії суб’єкта із іншими суб’єктами відповідних правовідносин).  

У змісті правового статусу суб’єктів публічної адміністрації, крім його 

цільового й організаційно-структурного компонентів, міститься третя складова 

– компетенція суб’єкта публічної адміністрації. Компетенція як функціональна 

складова правового статусу об’єднує такі елементи:  функції суб’єкта публічної 

адміністрації – основні види діяльності цього суб’єкта, що утворюють зміст 

його діяльності. Як правило, такі функції перераховуються у нормативному 

акті, що урегульовує діяльність суб’єкта публічної адміністрації, й залежать від 

мети та завдань, що визначені для цього суб’єкта; адміністративні 

повноваження суб’єкта публічної адміністрації – сукупність прав та обов’язків, 

що їх такий суб’єкт має можливість використовувати (права) та мусить 

дотримуватися (обов’язки), здійснюючи свої функції. Повноваження 

визначають міру можливої поведінки та встановлюють певні види такої 

поведінки. Подібно до функцій та інших складових правового статусу суб’єкта 

публічної адміністрації, повноваження завжди чітко виписані у нормативному 

акті про відповідного суб’єкта публічної адміністрації. Вихід за межі таких 

повноважень (їх невиконання, неналежне виконання) є неприпустимим й 

карається законом. Крім нормативних актів, права та обов’язки суб’єкта 

публічної адміністрації можуть також визначатися обсягом посадових 

обов’язків особи, що передбачені відповідними нормативними актами, 

посадовим регламентом і службовим контрактом, укладеним з представником 

наймача; відповідальність суб’єкта публічної адміністрації – це 1) передбачені 
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нормами чинного національного законодавства 2) заходи реагування 

негативного характеру (морального, матеріально-фінансового, особистісного 

змісту), 3) які застосовуються відповідно до передбаченої процедури до 

суб’єкта публічної адміністрації, його посадової особи 4) за порушення, 

невиконання або неналежне виконання ними приписів законодавства  [76, 

с.187]. 

Аналізувати елементи адміністративно – правого статусу суб’єктів 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України (далі 

– органи внутрішнього аудиту ДКС) будемо з урахуванням вище 

запропонованої блокової структури.  

Отже, цільовий блок містить у собі такі елементи, як мета, функції, 

завдання та принципи діяльності органів внутрішнього аудиту ДКС. 

Структурно-організаційний блок включає в себе структуру та взаємодію з 

іншими органами виконавчої влади, а також інститутами громадянського 

суспільства. Компетенційний блок органів внутрішнього аудиту ДКС 

зайнятості складається з її повноважень. Також вважаємо необхідним виділити 

блок відповідальності, в якому проаналізуємо відповідальність посадових осіб 

структурних підрозділів органів внутрішнього аудиту ДКС. 

Таким чином перейдемо до аналізу цільового блоку адміністративно – 

правового статусу органів внутрішнього аудиту ДКС: мети та завдань, 

функцій та принципів діяльності. У спеціалізованих виданнях про мету 

говориться як про «…передбачення у свідомості результату, на досягнення 

якого спрямовані дії» [77], натомість завданням визнається необхідність для 

суб’єкта (суспільства, соціальної спільноти, особи) здійснити у майбутньому 

визначену діяльність» [78, с. 196]. Термін «завдання» визначається у довідковій 

літературі як «те, що вимагає виконання, розв’язання», а «мета, як те, до чого 

прагнемо, що треба здійснити» [79]. Слід виокремлювати загальну та 

спеціальну мету діяльності органів внутрішнього аудиту ДКС. Загальна мета 

діяльності органів внутрішнього аудиту ДКС визначена в Положенні про 

Державну казначейську службу України, це - реалізація державної політику у 
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сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів 

відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. [8]. 

Спеціальна мета діяльності органів внутрішнього аудиту ДКС визначена в 

Положеннях про Управління, сектори та відділи внутрішнього аудиту 

Державної казначейської служби України, це – оцінка законності діяльності 

самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів 

Казначейства, результатів управління державними ресурсами, правильності 

ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ефективності 

господарської діяльності в межах реалізації державної політику у сферах 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно 

до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.  [11; 12]. 

Завданнями діяльності органів внутрішнього аудиту ДКС є: 1) здійснення 

внутрішнього аудиту з 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 та ефективності господарської діяльності; 2) проведення за 

дорученням керівництва Казначейства аналітичних досліджень з питань, що 

стосуються діяльності структурних підрозділів Казначейства та територіальних 

органів Казначейства; 3) виявлення та аналіз причин недоліків, 

невідповідностей в організації роботи вимогам законодавчих та нормативно-

правових актів, у тому числі наказів та доручень керівництва Казначейства, 

самостійними структурними підрозділами Казначейства та територіальними 

органами Казначейства; 4) надання об'єктивних, незалежних висновків та 

рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю 

Казначейства та її удосконалення, удосконалення системи управління, 

запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного 

використання бюджетних коштів, запобігання виникненню помилок чи інших 

недоліків у діяльності Казначейства та його територіальних органів; 5) 

координація роботи підрозділів внутрішнього аудиту у головних управліннях 
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Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі (далі – територіальні підрозділи внутрішнього аудиту); 6) 

узагальнення та поширення досвіду роботи внутрішнього аудиту Казначейства 

шляхом проведення семінарів, нарад, конференцій [11]. 

Наступним перейдемо до визначення функцій. Поняття «функція» у науці 

використовується у різних значеннях. Так, у більшості випадків з функцією 

пов’язується спрямований вплив системи (структури, цілого) на певні сторони 

зовнішнього середовища. У самому узагальненому вигляді під функціями 

розуміють напрями діяльності, в яких знаходять свій вираз сутність, завдання і 

цілі [80, с. 71]. 

Л.В. Коваль говорить про функції органу держави як про складові 

частини змісту його діяльності, які відображені у встановлених для органу 

завданнях щодо забезпечення життєво важливих потреб керованого об’єкта і 

здійснюються структурними підрозділами (і посадовими особами) органу через 

реалізацію покладених на них повноважень [81, с. 22]. На думку С.Г. 

Серьогіної, функції органів публічної влади – це об’єктивно обумовлені основні 

напрямки їх діяльності, що забезпечують поділ праці всередині державного 

механізму і характеризуються певною стабільністю, в яких відображаються 

завдання і соціальне призначення органів публічної влади [82, с. 67]. В.Б. 

Аверянов досить вдало зазначає, що функцію органу виконавчої влади можна 

визначити як узагальнюючу характеристику призначення й спрямованості дій 

органу виконавчої влади, спрямованих на досягнення об’єктивно обумовлених 

цілей та завдань державного управління. Загалом правильне розуміння функцій 

органу виконавчої влади дає змогу чітко відрізняти їх від меж повноважень та 

способу дії органу виконавчої влади і його посадових осіб [83, с. 64]. 

Особливістю органів внутрішнього аудиту ДКС, як структурного підрозділу 

органу виконавчої влади є те, що основною їх функцією є – контрольна. Вона 

розкривається через контроль за дотриманням підрозділами ДКС законності 

управління державними ресурсами, правильності ведення бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності та ефективності господарської діяльності.  З 
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іншого боку важливою функцією органів внутрішнього аудиту ДКС, яка 

реалізується по відношенню до громадян – є надання державних послуг з 

приводу доведення інформації про результати законності діяльності ДКС щодо 

використання бюджетних коштів та публічного майна, що знаходиться в 

юрисдикції ДКС. До функцій органів внутрішнього аудиту ДКС слід віднести: 

1) організацію і проведення, із залученням у разі необхідності працівників 

самостійних структурних підрозділів Казначейства та його територіальних 

підрозділів внутрішнього аудиту, планових, позапланових та додаткових 

внутрішніх аудитів діяльності самостійних структурних підрозділів 

Казначейства та територіальних органів Казначейства; 2) документування 

результатів внутрішніх аудитів, підготовка аудиторських звітів, висновків та 

рекомендації, а також проведення моніторингу врахування рекомендацій, 

відповідно до Стандартів та Порядку проведення внутрішнього аудиту; 3) 

подання керівництву Казначейства аудиторських звітів і рекомендації для 

прийняття відповідних управлінських рішень; 4) взаємодія з іншими 

структурними підрозділами Казначейства, його територіальними органами, 

іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями з 

питань проведення внутрішнього аудиту; 5) розробка піврічних планів 

проведення внутрішніх аудитів, які затверджуються Головою Казначейством 

відповідно до вимог Стандартів; 6) забезпечення формування та ведення 

зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту, що включає базу даних 

Управління та бази даних територіальних підрозділів внутрішнього аудиту;  

7) розгляд та прийняття участі у розгляді звернень, заяв, скарг громадян, 

юридичних осіб, державних органів та народних депутатів України з питань 

правомірності дій органів Казначейства; 8) участі у службових розслідуваннях 

відповідно до вимог Порядку проведення службового розслідування стосовно 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, з підстав та у порядку визначеному законодавством; 9) 

проведення за дорученням керівництва аналізу проектів наказів та інших 

документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення 
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їх цільового та ефективного використання; 10) підготовка  доповідних записок, 

висновків та пропозиції Голові Казначейства для вжиття заходів реагування 

щодо усунення виявлених недоліків та порушень за матеріалами проведених 

аналітичних досліджень, за результатами розгляду звернень, іншої інформації 

про недоліки у діяльності самостійних структурних підрозділів Казначейства та 

територіальних органів Казначейства; 11) підготовка та передача за рішенням 

Голови Казначейства до правоохоронних органів матеріалів внутрішніх 

аудитів, за результатами яких виявлені порушення законодавства з ознаками 

шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних 

коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень 

фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які 

мають ознаки злочину; 12) узагальнення інформації про виконання органами 

казначейства контрольно-наглядових функцій визначених Бюджетним 

кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, використання її 

при плануванні внутрішніх аудитів; 13) внутрішній контроль діяльність 

територіальних підрозділів внутрішнього аудиту; 14) підготовка та надання 

звітів про результати внутрішніх аудитів, аналіз, узагальнення та підготовка 

зведеного звіту Казначейства про результати внутрішніх аудитів; 15) участь у 

підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, інструктивних і методичних 

вказівок, інших документів щодо функціонування системи внутрішнього 

контролю та порядку проведення внутрішніх аудитів діяльності органів 

Казначейства; 16) забезпечення охорони державної таємниці під час 

проведення всіх видів секретних робіт, зберігання, використання документів та 

матеріалів, що містять державну таємницю; 17) забезпечення координації 

відносин між Казначейством, Держаудитслужбою, міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади, пов’язаних з питаннями, що 

належать до компетенції служби; 18) вивчення досвіду інших країн з питань 

організації та ефективного функціонування системи внутрішнього контролю та 

аудиту, підготовка та внесення пропозиції щодо можливості його застосування 

в Казначействі; 19) ведення діловодства: розробка номенклатури справ; 
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прийняття, облік, зберігання, оперативний пошук та інформування про 

виконання документів; забезпечення збереження документів на паперових 

носіях та електронних базах обліку; 20) підготовка, узгодження та розміщення 

матеріалів з питань внутрішнього аудиту на Веб-порталі Казначейства. 

Принципами є основні, провідні ідеї на яких будується діяльність органів 

виконавчої влади. Принципи діяльності органів внутрішнього аудиту ДКС не 

знайшли свого зовнішнього закріплення у профілюючих законах чи інших 

нормативно-правових актах. Вважаємо за необхідне поділити принципи 

діяльності органів внутрішнього аудиту ДКС на загальні та спеціальні. Де до 

загальних віднесемо: - верховенство права; - законність; - гласність; - 

відкритість; - повага і дотримання прав та свобод людини і громадянина; - 

взаємодія з іншими органами виконавчої влади. Вважаємо за потрібне 

розмежувати принцип верховенства права та законності, де перший є ширшим 

за другий. А принцип законності означає здійснення діяльності органами 

внутрішнього аудиту ДКС своїх функцій у чіткій відповідності до чинної 

Конституції та адміністративно – правових норм та згідно зі встановленою у 

законодавстві компетенцією.  

До спеціальних принципів діяльності органів внутрішнього аудиту ДКС 

слід віднести основні засади їх діяльності, визначені Стандартами 

внутрішнього аудиту [6], до них слід віднести:  незалежність працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх посадових обов’язків, 

яка проявляється: в прямому підпорядкуванні та підзвітності підрозділу 

внутрішнього аудиту керівнику установи, недопущення виконання 

працівниками підрозділу внутрішнього аудиту функцій, не пов’язаних зі 

здійсненням внутрішнього аудиту; об’єктивність, проявляється в необхідності 

працівників підрозділу внутрішнього аудиту провадити свою діяльність 

неупереджено, без формування свого висновку під впливом третіх осіб та 

уникнення конфлікту інтересів, а саме інформування керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту про сфери діяльності установи, в яких вони працювали на 

керівних посадах чи в яких працюють (працювали у період, що охоплюється 
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внутрішнім аудитом) їх близькі особи, для прийняття ним рішення про 

можливість проведення таким працівником внутрішнього аудиту в зазначених 

сферах діяльності установи. Також принципи діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту ДКС визначені в загальному Кодексі етики працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту, відповідно до якого основними принципами 

професійної діяльності при виконанні службових обов'язків працівником є 

сумлінність, незалежність та об'єктивність, конфіденційність, професійна 

компетентність; працівник повинен сприяти практичному втіленню цих 

принципів, а також сприяти авторитету підрозділу та в цілому органу, в якому 

він працює [14]. 

Як було зазначено вище, структурно-організаційний блок 

адміністративно-правового статусу органів внутрішнього аудиту ДКС включає 

два елементи: структурний (структура центрального апарату та окремих 

територіальних підрозділів, схема організаційного підпорядкування та 

розподілу функціональних повноважень); організаційний (нормативний 

порядок створення, реорганізації, ліквідації, порядок реалізації процедур 

внутрішньої та зовнішньої роботи суб’єкта, порядок взаємодії суб’єкта із 

іншими суб’єктами відповідних правовідносин). Структурою апарату 

Державної казначейської служби України, затвердженою її головою та 

погоджену Міністром фінансів України від 18.05.2017 року [9], відповідно до 

якої в межах центрального апарату Казначейства створюється управління 

внутрішнього аудиту до якого входять відділ аудиту та відділ організаційно-

аналітичної роботи; в межах Головних управлінь казначейства в областях 

створюються відділи внутрішнього моніторингу [10]. Окремим структурним 

елементом організаційного блоку адміністративно-правового статусу органів 

внутрішнього аудиту ДКС є вимоги до штатної чисельності та персоналу 

підрозділів. Граничну чисельність державних службовців та працівників 

органів внутрішнього аудиту ДКС затверджує Голова Казначейства за 

погодженням з Мінфіном.  
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Положення про самостійні структурні підрозділи внутрішнього аудиту 

Казначейства підписується керівником відповідного підрозділу, який 

забезпечує його розробку, погоджується заступником начальника головного 

управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та затверджується 

наказом головного управління Казначейства. 

Положеннями про структурні підрозділи внутрішнього аудиту Державної 

казначейської служби України визначено вимоги до адміністративного складу. 

Так, начальник Управління повинен мати економічну або юридичну вищу 

освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах 

державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 

та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно 

володіти державною мовою [11]. На посаду начальника відділу управління 

може бути призначена особа, яка має ступінь вищої освіти не нижче освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра з чітко визначених спеціальностей, досвід 

роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в 

органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 

двох років, вільно володіти державною мовою [12]. 

Компетенційний блок адміністративно-правового статусу органів 

внутрішнього аудиту ДКС складається з загальної професійної компетенції 

фахівців органів внутрішнього аудиту ДКС та їх прав (повноважень). 

Складовими загальної професійної компетенції фахівців органів внутрішнього 

аудиту ДКС є наступні вимоги до їх діяльності: 1)  керівник та працівники 

підрозділу внутрішнього аудиту повинні володіти необхідними знаннями, 

навичками та професійною компетентністю, що ґрунтуються на відповідній 

освіті та досвіді, для належного виконання аудиторських завдань; 2) підрозділ 

внутрішнього аудиту повинен мати загальну кваліфікаційну спроможність, яка 

передбачає наявність у його працівників (колективно) сукупності знань, 

навичок та компетенцій для належного виконання всіх покладених на підрозділ 
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завдань та функцій; 3) працівники підрозділу внутрішнього аудиту повинні 

мати достатні знання для оцінки ключових ризиків, які негативно впливають на 

досягнення цілей, виконання функцій і завдань установи, у тому числі ризиків 

шахрайства та ризиків, пов’язаних з інформаційними системами і технологіями; 

4) у разі якщо працівники підрозділу внутрішнього аудиту не мають достатніх 

знань, навичок чи інших вмінь, необхідних для виконання окремих питань 

аудиторського завдання, керівник підрозділу внутрішнього аудиту повинен 

ініціювати перед керівником установи залучення відповідних фахівців установи 

чи експертів відповідних органів влади та місцевого самоврядування, 

державних фондів, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб 

для забезпечення виконання аудиторського завдання; 5) працівники підрозділу 

внутрішнього аудиту повинні постійно вдосконалювати свої знання, 

підвищувати кваліфікацію, у тому числі шляхом самоосвіти, що сприятиме 

безперервному професійному розвитку; 6) аудиторські завдання мають 

виконуватись із належною професійною ретельністю; 7) під час планування та 

виконання аудиторського завдання працівники підрозділу внутрішнього аудиту 

проявляють професійну ретельність, враховуючи: обсяг роботи, потрібний для 

досягнення цілей внутрішнього аудиту; складність, суттєвість та/або 

важливість питань, що підлягають дослідженню; ефективність процесів 

управління та внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками щодо 

об’єкта внутрішнього аудиту; ймовірність виникнення значних помилок, 

шахрайства чи невідповідностей вимогам законодавства та внутрішнім 

документам; співвідношення величини витрат ресурсів, необхідних для 

виконання аудиторського завдання, та потенційної вигоди для установи від 

результатів його виконання; 8) професійна ретельність передбачає також 

використання (у разі можливості) під час планування та виконання 

аудиторських завдань автоматизованих методів аудиту, збору та аналізу даних 

(програмного забезпечення, спеціалізованих сервісних програм тощо) [6]. 

Блок відповідальності складається з юридичної відповідальності, якій 

підлягають працівники підрозділів внутрішнього аудиту ДКС за порушення 
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законодавства у сфері фінансового аудиту розподілу та використання 

бюджетних коштів. Відповідно до поняття «юридична відповідальність» - це 

передбачена законом вид і міра обов‘язку правопорушника потерпати від 

примусового позбавлення певних психологічних, організаційних та майнових 

благ з боку держави у правовідносинах, які виникають між правопорушником 

та державою [84]. Усі працівники підрозділів внутрішнього аудиту ДКС 

незалежно від займаної посади при виконанні своїх службових обов‘язків 

повинні дотримуватися правил професійної етики та поведінки працівників 

ДКС, які визначені Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього 

аудиту, відповідно до яких: працівнику забороняється використовувати свої 

службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з 

метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі 

використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в 

приватних інтересах; працівнику забороняється безпосередньо або через інших 

осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких йому осіб 

від юридичних або фізичних осіб у зв’язку зі здійсненням такими особами 

діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування; працівник у разі надходження пропозиції щодо неправомірної 

вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язаний 

невідкладно вжити заходів відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про 

запобігання корупції»; при виконанні службових обов'язків працівник не має 

права надавати прямо чи опосередковано неправомірну вигоду та подарунок 

іншим особам, включаючи своїх керівників, з метою схилити їх до 

протиправного використання наданих їм службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей [14]. 

У разі ігнорування принципів та правил поведінки, порушення стандартів 

діяльності, а також недотримання принципів на яких будуються 

взаємовідносини між співробітниками підрозділів внутрішнього аудиту ДКС, 

між керівниками та підлеглими, між працівниками та клієнтами працівник 

підрозділу внутрішнього аудиту ДКС зайнятості може бути притягнутий до 
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дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

Працівники підрозділів внутрішнього аудиту ДКС є суб‘єктами на яких 

поширюється Закон України «Про запобігання корупції» відповідно до пп. а, п. 

2, ч. 1 ст. 3. А отже вони можуть притягуватися до адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення, які передбачені Кодексом 

України про адміністративні правопорушення [85]. Насамперед це: порушення 

обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків; 

порушення вимог фінансового контролю; порушення вимог щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів; незаконне використання інформації, що 

стала відома у зв‘язку з виконання службових обов‘язків; невжиття заходів 

щодо протидії корупції. 

Окремим питанням на яке необхідно звернути увагу є необхідність 

встановлення гарантій реалізації конпетенції внутрішніх аудиторів щодо 

забезпечення виконання приписів щодо усунення порушень законодавства, 

виявлених під час здійснення внутрішнього аудиту. У зв’язку з цим 

пропононуємо встановити такі гарантії у формі адміністративної 

відповідальності посадових осіб суб’єкта владних повноважень чи суб’єкта 

господарської діяльності  за невиконання рішень внутрішнього аудиту щодо 

усунення порушень бюджетного законодавства, доповнивши КУпАП нормою 

такого змісту: 

Стаття 188-56 «Невиконання рішень внутрішнього аудиту щодо усунення 

порушень бюджетного законодавства» 

Невиконання вимог щодо усунення порушень бюджетного законодавства, 

виявлених під здійснення внутрішнього аудиту у строк, встановлений законом, 

або надання завідомо недостовірної інформації щодо їх усунення - . 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення, - 
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тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до 

чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Проведене нами дослідження адміністративно-правового статусу 

суб’єктів внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби 

України дозволяє зробити певні висновки та узагальнення: 

1. Підрозділи внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської 

служби України є суб’єктом адміністративного права, вступають у особливий 

вид адміністративно-правових відносин – правовідносин у сфері захисту 

публічних бюджетних фінансів та ресурсів, є частиною механізму публічного 

адміністрування у адміністративно-бюджетній сфері, а отже має відповідний 

адміністративно-правовий статус. 

2. Під адміністративно-правовим статусом підрозділів внутрішнього 

аудиту Державної казначейської служби України слід розуміти її правове 

положення в системі публічного адміністрування у адміністративно-бюджетній 

сфері, що визначається шляхом закріплення у чинному адміністративному 

законодавстві мети її створення, завдань, функцій, предметів відання, 

повноважень, гарантій діяльності та відповідальності, що дозволяє їй бути 

учасником адміністративно-правових відносин. 

3. Структуру адміністративно-правового статусу підрозділів 

внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України складають 

цільовий, організаційний та компетенційний блоки (елементи). До нього також 

входять гарантії її діяльності та відповідальність її співробітників. 

4. Метою створення та діяльності підрозділів внутрішнього аудиту 

Державної казначейської служби України можна визначити оцінка законності 

діяльності самостійних структурних підрозділів Казначейства та 

територіальних органів Казначейства, результатів управління державними 

ресурсами, правильності ведення бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності, ефективності господарської діяльності в межах реалізації державної 

політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів 
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клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання 

бюджетів.   

5. Функції підрозділів внутрішнього аудиту Державної казначейської 

служби України − це основні напрями її діяльності, які охоплюють відповідне 

коло завдань, що виконуються нею для досягнення мети. Основною функцією 

їх діяльності є контрольна функція, яка розкривається через контроль за 

дотриманням підрозділами ДКС законності управління державними ресурсами, 

правильності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності та 

ефективності господарської діяльності.   

6. Удосконаленню адміністративно-правового статусу підрозділів 

внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України сприятиме: 

- доповнення п.4 Положення про Державну казначейську службу України 

положенням такого змісту: «здійснює внутрішній аудит з 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 та ефективності господарської 

діяльності». 

- підготовка та затвердження типового Положенням про підрозділи 

внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України, в якому чітко 

має бути визначено права, обов’язки аудиторів та їх відповідальність, зокрема 

стосовно порушення доброчесності, допущення конфлікту інтересів та 

порушень інших обмежень, визначених Законом «Про запобігання корупції» 

[86, с.19-24]. 

 

2.3 Адміністративні процедури внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ 

 

В сучасних умовах національної економіки та реформування сектору 

державного управління ефективність політики, операційна ефективність та 
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якість надання публічних послуг є вирішальними факторами реагування на 

мінливі потреби та очікування громадян та суспільства вцілому. Система 

адміністрування публічними фінансами в Україні тривалий період була 

спрямована насамперед на здійснення контролю за витратами, та як наслідок 

особи, відповідальні за надання адміністративних послуг, зосереджували свої 

зусилля на дотриманні вимог, приділяючи меншу увагу підвищенню 

ефективності та якості надання таких послуг. Як наслідок, робота більшості 

підрозділів внутрішнього аудиту все ще зосереджена переважно на оцінці 

законності та достовірності звітності, правильності ведення бухобліку, 

дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів тощо та 

перетворюється на інспекторську діяльність, направлену виключно на 

виявлення недоліків в об’єкті перевірки. Водночас згідно з визначенням 

Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів, внутрішній аудит - це 

незалежна, об’єктивна діяльність з надання впевненості та консультаційних 

послуг, що має приносити користь організації та покращувати її діяльність. 

Внутрішній аудит допомагає державному органу досягати поставлених цілей за 

допомогою системного, упорядкованого підходу до оцінки і підвищення 

ефективності процесів управління ризиками, контролю, і корпоративного 

управління. Подібні норми закладено і в Стандарті 5 розділу ІІІ Національних 

стандартів внутрішнього аудиту, яким визначено сутність діяльності з 

внутрішнього аудиту [6]. 

Таким чином функція внутрішнього аудиту не повинна сприйматися і 

позиціонуватися як інспекційна діяльність, спрямована на виявлення фактів 

фінансових порушень і порушень актів законодавства та встановлення винних у 

їх допущенні посадових осіб, надання письмових вимог щодо усунення таких 

порушень. Оскільки внутрішній аудит - це незалежна та об’єктивна оцінка, 

метою якої є допомога керівнику установи в досягненні поставлених цілей за 

допомогою системного та послідовного підходу до проведення внутрішніх 

аудитів, а також додання цінності установі за результатами такої оцінки через 

надання належних рекомендацій щодо: удосконалення системи управління, 
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внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками; 

поліпшення політик і процедур, які забезпечують запобігання фактам 

незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних 

коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності установи; 

посилення підзвітності та підвищення ефективності діяльності установи тощо. 

У зв’язку з цим і процедура внутрішнього аудиту має бути чітко 

урегульованою, відкритою, базуватись на принципах законності, об’єктивності, 

оперативності, корпоративної етики; результати цієї процедури відображені у 

звітних документах мають відображати реальний стан діяльності в бюджетній 

установі, чітко визначати системні вади діяльності та вказувати на можливі 

напрямки підвищення ефективності її діяльності. 

З огляду на зазначене вище, на виконання мети дослідження в межах 

даного підрозділу роботи будуть вирішені наступні завдання: з’ясовання 

новітніх теоретико-правових концепції щодо місця адміністративних процедур 

в системі адміністративно-правових відносин; виокремлення правової природи 

адміністративної процедури внутрішнього аудиту діяльності органів публічної 

влади; здійснення аналізу адміністративної процедури внутрішнього аудиту в 

системі Державної казначейської служби України з виокремленням стадій та 

етапів такої процедури, визначення законодавчих та організаційних вад її 

діяльності в тому числі з урахуванням результатів діяльності підрозділів 

внутрішнього аудиту ДКСУ та висловлення пропозиції щодо їх удосконалення. 

На виконання мети дослідження перед тим як здійснити аналіз 

адміністративної процедури внутрішнього аудиту в системі Державної 

казначейської служби України (далі – ДКСУ) слід з’ясувати сучасні теоретико-

правові підходи щодо визначення поняття та змісту адміністративної 

процедури. 

Ми не будемо першими дослідниками, які вказують на безумовну 

чисельність наукових позиції щодо тлумачень поняття та змісту 

«адміністративної процедури», суттєвою їх різницею є визначення її місця в 

системі адміністративного права та відмінності елементів, які наповнюють її 



105 

зміст.  Так, до проблематики адміністративної процедури, а також 

співвідношення цього поняття з адміністративним процесом протягом останніх 

трьох десятиріч зверталась переважна більшість вітчизняних 

адміністративістів. Серед українських авторів, які приділили особливу увагу 

цьому напряму досліджень, необхідно відзначити  Авер‘янова В.Б. [87, с. 11-

17], Бойко І.В. [88, с.206], Коломоєць Т.О. [89, c.211-221],  Кузьменко О.В [90, 

c. 134-142].  Лученка Д.В. [91, с.440], Мельника Р.С [92, с. 119-128], Миколенка 

О.І. [93, c. 170-180],  Осадчого А.Ю. [94, c. 20-22],  Писаренко Н.Б. [ 95,с.248], 

Тимощука В.П. [96, c. 59-82], Тищенка М.М. [97, c. 6-26] та ін.  

Питання визначення поняття та змісту адміністративної процедури 

неодноразово було предметом уваги дослідників. Зокрема, у навчальних 

виданнях адміністративна процедура розглядається не тільки з вказаних 

позицій, але також як: урегульована адміністративно-процедурними нормами 

послідовність дій суб’єктів нормотворчої і правозастосовної діяльності, 

структурованими відповідними процедурними відносинами, щодо прийняття 

нормативно-правових актів управління і вирішення адміністративних справ [98, 

с. 386]. В довідникових виданнях під адміністративною процедурою розуміють 

офіційно встановлений порядок розгляду та вирішення органами публічної 

адміністрації справ фізичних та юридичних осіб, спрямований на прийняття 

адміністративного акта або укладання адміністративного договору. За 

характером ініціювання розрізняють заявну (починає особа) та втручальну 

(починає адміністративний орган) адміністративну процедуру. Обов’язковим 

учасником процедури є фізична або юридична особа. Крім очевидних адресатів 

адміністративних актів (зокрема, заявника чи скаржника), виокремлюють ще 

«зацікавлених осіб», тобто осіб, які вступають в адміністративне провадження 

за власною ініціативою або їх залучають за ініціативою адміністративного 

органу, оскільки рішення у справі може вплинути на їхні законні інтереси [99]. 

Існують також низка науково обґрунтованих підходів щодо поняття та 

змісту адміністративної процедури. Так, Ю.В. Фролов розуміє адміністративну 

процедуру як встановлений адміністративно-процесуальними нормами порядок 
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розгляду та вирішення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

індивідуальних адміністративних справ [100, с. 697]. Ю.Ю. Басова в результаті 

грунтовного дослідження існуючих наукових напрацювань визначає 

адміністративну процедуру як встановлений адміністративно-правовими 

нормами послідовний порядок правозастосовчої діяльності органів публічної 

адміністрації щодо вирішення індивідуальних адміністративних справ, 

результатом якої є прийняття адміністративного акту або укладення 

адміністративного договору [101, с. 123].  В свою чергу С.Г. Братель, 

визначаючи поняття та ознаки адміністративної процедури, виходить з 

розуміння її як засобу закріплення порядку дій і прийняття рішень 

компетентних органів і посадових осіб у зв’язку із застосуванням правових 

вимог до конкретного життєвого випадку, вважаючи при цьому, що  

нормативно закріплені адміністративні процедури є критерієм правомірності 

діяльності вказаних суб’єктів [102, с. 67]. Як порядок діяльності органу 

публічної влади, яка складається з логічно пов’язаних між собою процедурних 

етапів по виданню адміністративного акту в тому числі щодо надання 

адміністративної послуги, визначає адміністративну процедуру Т.О. Коломоєць 

[103, с.245].  

В. Галунько розглядає адміністративну процедуру як встановлений 

законодавством порядок розгляду і розв’язання органами публічної адміні-

страції індивідуальних адміністративнихсправ з метою забезпечення прав, 

свобод тазаконних інтересів фізичних і юридичних осіб, нормального 

функціонування громадян-ського суспільства та держави [104, с.276]. О. 

Миколенко пропонує розглядати адміністративну процедуру як врегульовану 

адміністративно-процедурними нормами послідовність дій суб’єктів нормот-

ворчої і правозастосовної діяльності, струк-турованих відповідними 

процедурними від-носинами, щодо прийняття нормативно-пра-вових актів 

управління та вирішенняадміністративних справ [105, с.29]. Таким чином  в 

усіх наведених визначеннях адміністративні процедури розглядаються як 

нормативно встановлений порядок послідовно здійснюваних дій органів 
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виконавчої влади, спрямований на прийняття владних управлінських рішень і 

реалізаціюповноважень посадових осіб, не пов’язаний з розглядом суперечок 

або застосуванням заходів примусу. Основні ж відмінності у наведених 

наукових поглядах вбачаються у визначенні мети, на досягнення якої 

спрямовані відповідні дії, зокрема такою метою визначається розгляд 

індивідуальної адміністративної справи, її вирішення, прийняття відповідних 

актів або укладення адміністративного договору, або ж наводяться декілька 

вказаних цілей одночасно.  

При вирішенні питання, яка з наведених позицій є в цьому відношенні 

найбільш коректною, слід виходити з кінцевої мети відповідних дій, які 

охоплюються певною адміністративною процедурою. Не можна заперечувати, 

що такою метою слід визнати як власне належне вирішення певного питання, 

так і належне оформлення цієї діяльності. Тому пріоритетними слід визнати ті 

позиції, які визначають таким напрямком одночасно і вирішення індивідуальної 

адміністративної справи, і прийняття за наслідками цього відповідного 

адміністративного акту. На сьогоднішні підготовлена та видання низка 

прикладних наукових досліджень  щодо особливостей адміністративних 

процедур в окремих сферах правовідносин, наприаклад здійснення державного 

контролю за обігом наркотичних засобів [106, с.156], ліцензування діяльності з 

надання освітніх послуг [107, с.287], припинення суб’єктів господарювання 

[108, с.102] тощо і ця робота триває.  

Аналіз наукового доробку проблеми визначення сутності та змісту 

адміністративної процедури приводить нас до деяких висновків: під 

адміністративною процедурою в широкому розумінні слід розуміти діяльність 

суб’єкта владних повноважень, яка завершується прийняттям 

адміністративного акту або укладення публічно-правових договорів публічною 

адміністрацією; під адміністративним процесом - порядок вирішення публічно-

правових спорів адміністративними судами  (німецька концепція 

адміністративного права); адміністративну процедуру в вузькому розумінні 

слід сприймати як діяльність адміністративного органу (органу публічної 
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адміністрації), яка здійснюється в межах його повноважень і супроводжується 

складенням документів, які її фіксують. 

Консолідуюча наукова позиція більшості авторів, які займались 

дослідженням адміністративних процедур є їх розуміння як встановленого 

адміністративно-процесуальними нормами порядку діяльності уповноважених 

суб’єктів щодо розгляду і вирішення індивідуально-визначених 

адміністративних справ.   

Більш глибокої сутності адміністративної процедури надають її ознаки. 

Вказані ознаки виділяються як на рівні наведених вище навчальних видань, так 

і на рівні окремих досліджень, опублікованих у фахових юридичних виданнях: 

існування виключно у публічних правовідносинах; завдяки ним 

впорядковується здійснення правозастосовної діяльності, в тому числі 

позитивної управлінської діяльності; публічний, нормативний, індивідуальний, 

безспірний, стадійний характер; спеціально визначений законом суб’єктний 

склад; специфічна мета – реалізація правового статусу суб’єкта правовідносин 

у сфері управління; наявність передбаченого законом оформлення результатів – 

нормативний акт [109, с. 67; 110, с. 66].  З огляду на аналіз існуючих наукових 

підходів щодо ознак адміністративних процедур, їх можна акумулювати в 

наступні: 1) публічний характер та особливий суб’єктний склад - 

адміністративна процедура здійснюється в публічній сфері, безпосередньо 

пов’язана із діяльністю органів публічної адміністрації і супроводжується 

використанням ними відповідних владних повноважень з урахуванням 

публічних інтересів; 2) нормативний характер - адміністративна процедура 

врегульована адміністративно-правовими нормами, які чітко регламентують 

діяльність уповноважених органів та посадових осіб; 3) індивідуальний 

характер - прийняте у справі рішення стосується конкретних фізичних або 

юридичних осіб, що перебувають у стосунках з органами публічної 

адміністрації; 4) безспірний характер - предметом адміністративної процедури є 

індивідуальні адміністративні справи, в яких не вирішуються суперечки і не 

розглядаються скарги осіб надії та рішення публічної адміністрації; 5) 
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стадійний характер - передбачає послідовну реалізацію декількох стадій за 

умови, що кожен наступний етап має своєю відправною точкою правовий 

результат попереднього етапу; 6) особлива спрямованість - адміністративна 

процедура не має своїм результатом застосування примусових заходів, її мета 

полягає у забезпеченні реалізації прав або обов’язків певного суб’єкту 

правовідносин у сфері державного управління; адміністративна процедура 

завершується прийняттям відповідного нормативного акту, обов’язкового для 

виконання; 7) порядок та результат процедури може бути оскаржено в 

судовому та позасудовому порядку. 

З огляду на предмет нашого дослідження важливим питанням є 

віднесення адміністративної процедури добору на посаду судді до певного 

різновиду адміністративних процедур. Наукові положення щодо 

класифікаційних ознак поділу адміністративних процедур на види теж рясніють 

своєю багатогранністю, розглянемо найбільш обґрунтовані з них. Зокрема, 

А.Ю. Осадчим в одному з перших в Україні навчально-методичних посібників з 

адміністративно-процедурного права наводить таку класифікацію 

адміністративних процедур: 

1)  у залежності від форми управлінської діяльності, яку опосередковує та 

чи інша процедура - адміністративні правотворчі та адміністративні 

правозастосовні; 

2) у залежності від спрямованості процедури та меж її здійснення – 

внутрішні (внутрішньо-організаційні) та зовнішні (зовнішньо-організаційні); 

3) у залежності від суб’єкта, за ініціативою якого розпочинається 

провадження в адміністративній справі, – заявні та втручальні  [ 111, c. 32-35]. 

Професор Т.О. Коломоєць, окрім названих вище, називає ще кілька 

класифікацій адміністративних процедур: 

1) у залежності від наявності спору – безспірні та спірні (інші варіанти 

назв: юрисдикційні та неюрисдикційні, конфліктні та неконфліктні); 

2) у залежності від ступеня обмеження прав приватних осіб – дозвільні 

(погоджувальні) та повідомні; 



110 

3) у залежності від порядку здійснення – звичайні (формальні) та 

спрощені (неформальні); 

4) у залежності від предмета діяльності: правонаділяючі, реєстраційні, 

ліцензійно-дозвільні, контрольно-наглядові, екзаменаційно-конкурсні, 

державно-заохочувальні, експертно-засвідчувальні [112, c. 222-223]. 

І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова здійснюють класифікацію 

адміністративних процедур за такими критеріами: 1) за суб’єктом, якому 

належить ініціатива виникнення правовідносин, адміністративну  процедуру 

поділяють на: ту, що ініціює приватна особа; ту, що ініціює суб’єкт публічного 

адміністрування; 2) в залежності від рішення, яке приймає орган публічної 

адміністрації виділяють такі процедури: втручальну, що включає в себе дії 

контрольно-наглядового або правообмежувального характеру та спрямовану на 

задоволення суспільних потреб, що характеризується тим, що рішення, 

прийняті за цією процедурою, становлять інтерес для широкого кола 

персоніфікованих осіб (приміром, територіальної громади, жителів населеного 

пункту, пацієнтів лікарень, пасажирів транспортних засобів тощо); за критерієм 

складності правил, що охоплюються процедурою на просту і складну; 3) за 

наслідками для приватної особи адміністративну процедуру поділяють на: 

правонадавальну (призначення пенсії, субсидії) або правопідтверджувальну 

(реєстрація речових прав на нерухоме майно тощо); правообмежувальну (викуп 

земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для 

суспільних потреб); зобов’язальну (проведення контрольно-наглядових 

заходів); 4) за змістовним наповненням адміністративна процедура може бути: 

реєстраційною, дозвільною, ліцензійною, контроль-наглядовою, експертною, 

акредитаційною, атестаційною [113, с.75]. 

Вказані положення мають істотне значення для цього дослідження, 

оскільки дозволяють виділити місце адміністративної процедури внутрішнього 

аудиту в системі Державної казначейської служби України в системі 

адміністративних процедур. 

Резюмуючи вище зазначене, з огляду на предмет нашого дослідження 
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визначимо, що адміністративна процедура внутрішнього аудиту в системі 

Державної казначейської служби України є видом контрольно-наглядових 

адміністративних процедур. 

Адміністративні процедури внутрішнього аудиту в системі Державної 

казначейської служби України в тій чи іншій мірі урегульовані в наступних 

нормативних актах: 1) Стандартах внутрішнього аудиту, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року за № 1247 [6], в яких в главі 

3 «Стандарти діяльності з внутрішнього аудиту» визначено вимоги до змісту 

внутрішніх документів з питань здійснення внутрішнього аудиту та закріплені 

правила внутрішнього аудиту на окремих стадіях та етапах його здійснення; 2) 

Порядку здійснення внутрішнього аудиту та             утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 вересня 2011 р. № 1001 (далі – Загальний порядок внутрішнього аудиту)  

[59], яким визначено механізм утворення структурних підрозділів внутрішнього 

аудиту органу державної влади, їх повноваження щодо реалізації заходів 

спрямованих на здійснення внутрішнього аудиту; 3) Положені про Управління 

внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України, затвердженим 

наказом ДКСУ від 27.02.2017 № 60, яким визначено повноваження органів 

внутрішнього аудиту Казначейства,  щодо проведення за дорученням 

керівництва Казначейства внутрішнього аудиту діяльності структурних 

підрозділів Казначейства [11]; 4) Регламенті роботи Державної казначейської 

служби України та її територіальних органів, затверджений наказом 

Казначейства від 27.07.2020 №195 [13], який в розділі Х «Порядок проведення 

внутрішніх аудитів в органах Казначейства» визначає принципи на яких 

базується діяльність аудиторів щодо проведення внутрішнього аудиту; 5) 

Порядку проведення внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської 

служби України, затвердженому наказом Державної казначейської служби 

України від 26.12.2013 р. № 210 (далі – Порядок проведення внутрішнього 

аудиту), який є основним нормативним актом який регламентує особливості 

процедури  внутрішнього аудиту в органах Казначейства, зокрема  визначає 
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правила та процедури планування і проведення внутрішніх аудитів, 

документування і реалізації їх результатів та регламентує організаційні 

взаємовідносини між Казначейством України і його територіальними органами; 

ним визначені етапи внутрішнього аудиту та алгоритми дій направлені на його 

проведення. 

Нижче з урахуванням аналізу вищевказаних нормативних актів та 

покладаючись на результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ, 

визначимо стадії та етапи адміністративної процедури внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ. 

Аналіз європейських практик здійснення внутрішнього аудиту діяльності 

суб’єктів владних повноважень вказує на вироблення єдиних підходів до 

основних етапів (стадій) аудиту: постановка завдання – це чітке розуміння цілі 

аудиту і головного завдання аудиту;  планування і попереднє вивчення  - 

підготовка плану аудиту, визначення методів аудиту, методичних прийомів і 

процедур (технічна основа аудиту), цілей аудиту, обсягу аудиту,  критеріїв 

оцінки, що будуть основою для порівняння та оцінювання; безпосередня  

робота на об’єкті (місці) аудиту; аналіз зібраних матеріалів в офісі аудиторів; 

підготовка звіту; оцінка та відстеження виконання рекомендацій поданих у звіті 

[25, с.119]. 

Вітчизняна модель внутрішнього аудиту діяльності суб’єктів владних 

повноважень передбачає виділення переважно таких основних етапів (стадій) 

аудиту: організація аудиту (розподіл трудових ресурсів, формулювання цілей 

аудиту та визначення очікуваних результатів, а також планування внутрішнього 

аудиту та складання за його результатами програми); безпосереднє проведення 

аудиту (збір аудиторських доказів аудиторами із застосуванням методів, 

методичних прийомів і процедур, що забезпечують обґрунтованість висновків 

за його результатами); документування ходу та результатів аудиту (складення 

аудиторського  звіту, аудиторський висновок та рекомендації за результатами 

аудиту); моніторинг врахування рекомендацій за результатами аудиту [25, 

c.122].  
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Існують і інші позиції дослідників щодо стадій процедури внутрішнього 

аудиту діяльності суб’єктів владних повноважень. Щодо стадій процедури 

внутрішнього аудиту думки дослідників теж різняться. Так, Л. Мікрюкова та О. 

Млінцова виокремлюють такі стадії організації внутрішнього аудиту в 

бюджетних установах: планування внутрішнього аудиту; реалізація 

контрольних заходів в процесі проведення внутрішнього аудиту бюджетних 

установ; 3) визначення результатів внутрішнього аудиту, контроль за ходом 

виконання рекомендацій за результатами здійсненої перевірки [114, с.20]. 

Шевчук О.Д. та Мукоїд І.Л. зазначають, що процес проведення внутрішнього 

аудиту складається з чотирьох етапів: планування аудиту; підготовка програми 

проведення аудиту; перевірка факторів ризику; звітування про результати 

аудиту [115, с.233]. Дорош Н.І. зазначає, що в межах процедури внутрішнього 

аудиту слід виокремлювати такі етапи: планування аудиторського завдання; 

діяльність по проведенню аудиту в установі; діяльності з внутрішнього аудиту; 

підготовка аудиторського висновку та його затвердження; контроль за 

виконанням аудиторських рекомендацій та усуненням недоліків [116, с.235].  В. 

І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац до етапів процедури внутрішнього аудиту, 

який здійснюється в межах казначейської системи відносять: планування 

діяльності з внутрішнього аудиту; організація внутрішнього аудиту; 

проведення внутрішнього аудиту; документальне оформлення результатів 

внутрішнього аудиту; моніторинг впровадження рекомендацій за результатами 

внутрішнього аудиту; оцінка якості внутрішнього аудиту [117, с.560]. 

З урахуванням дослідженої вище теорії стадійності адміністративної 

процедури її наукового осмислення в межах процедури внутрішнього аудиту та 

практики діяльності підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ, приходимо до 

висновку, що в межах адміністративної процедури внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ можливо виділити такі стадії:  

1) планування діяльності з внутрішнього аудиту; 

2) безпосередня перевірка об’єкта внутрішнього аудиту; 

3) підготовка аудиторського звіту та його оприлюднення; 
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4) відстеження результатів впровадження аудиторських рекомендацій. 

Найбільш складною та важливою в межах адміністративної процедури 

аудиту  в підрозділах ДКСУ є стадія планування діяльності з внутрішнього 

аудиту. 

Метою планування аудиту є прийняття рішення щодо необхідності та 

фокусу дослідження, збір та документування інформації щодо об'єкта аудиту, 

включаючи аналіз процесу, стратегій та цілей у сфері чи процесі, який 

досліджується та діючих в його межах системних заходів контролю, визначення 

пріоритетності ризиків, актуальних для завдання, формулювання цілей та 

обсягу аудиторського дослідження, визначення питань аудиту, методів і 

критеріїв, обсягу необхідних ресурсів для виконання аудиторського 

дослідження та формування програми аудиту. Існують два взаємопов'язані 

напрями планування аудиторського дослідження – методологічне та 

адміністративне. 

Методологічне планування передбачає визначення цілей і питань аудиту, 

меж та обмежень, можливих методів дослідження та критеріїв оцінки, обсягів 

аудиторських прийомів і процедур. 

Адміністративне планування включає організаційні складові процесу 

проведення дослідження: складання графіку роботи, розрахунок планових 

трудових витрат, бюджету дослідження, розподіл обов'язків і забезпечення 

контролю за просуванням роботи. 

Результати методологічного та адміністративного планування 

відображаються у програмі/робочому плані аудиту. 

Аналіз правового регулювання адміністративної процедури внутрішнього 

аудиту, що здійснюється в системі ДКСУ дає можливість виділити такі етапи 

стадії планування діяльності з внутрішнього аудиту: постановка завдання, 

попереднє планування, зустріч учасників внутрішнього аудиту, підготовка 

робочої програми. 

Постановка завдання передбачає усвідомлення умов і призначення 

внутрішнього аудиту, визначення очікуваних результатів. В процесі 
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усвідомлення умов виконання аудиторського завдання, внутрішнім аудиторам 

необхідно проаналізувати місію, концепцію розвитку, стратегію та цілі 

установи; її структуру та процеси, які забезпечують їх реалізацію та досягнення 

цілей; процес управління ризиками і контролю; визначити ризики за 

пріоритетністю. Метою такого аналізу є визначення співвідношення та/або 

взаємозв’язку зазначених аспектів діяльності установи із обраним для 

дослідження об’єктом аудиту. 

На цьому етапі необхідно визначити: напрям аудиту та тему дослідження; 

об'єкт аудиту (за потреби пріоритетні фокуси в межах об'єкта);  формування 

попередніх цілей внутрішнього аудиту;  попереднє визначення обсягу 

аудиторського завдання; склад аудиторської групи (в ході попереднього 

дослідження в залежності від потреб склад групи може бути 

доповнений/відкоригований, але на цьому кроці в обов'язковому порядку має 

бути призначено керівника групи).  

На цьому етапі планування готується розпорядчий документ на 

проведення аудиторського дослідження. Для того, щоб ефективно здійснити 

процес планування аудиторського дослідження, внутрішнім аудиторам 

необхідно з’ясувати умови і призначення дослідження, зрозуміти, чому його 

включили в план діяльності з внутрішнього аудиту, а також те, яким чином 

місія установи, її концепція розвитку, стратегічні цілі та інші елементи 

співвідносяться з об’єктом аудиту. 

Переважна більшість вищенаведених аспектів, за умови якісно 

проведеного планування аудиторської діяльності, на момент призначення 

внутрішнього аудиту вже відома або потребує незначних уточнень та 

актуалізації (за виключенням складу аудиторської групи). 

У разі неякісного проведеного аналізу на етапі планування аудиторської 

діяльності або, якщо дослідження призначено позапланово, внутрішній аудитор 

має провести комплекс заходів з метою їх з'ясування. 

Як правило, остаточне визначення переважної більшості зазначених 

аспектів перебуває у сфері повноважень/відповідальності керівництва установи. 
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Отже, одним з ключових інструментів визначення цих аспектів є проведення 

інтерв'ю з керівництвом для визначення його потреб, очікувань та обмежень 

щодо проведення внутрішнього аудиту. При цьому слід пам'ятати особливості 

підготовки до проведення таких інтерв'ю. 

Склад аудиторської групи формується виходячи із напряму внутрішнього 

аудиту, його теми та головних завдань. Досвід, навички та спеціалізація 

внутрішніх аудиторів мають відповідати особливостям, обсягам та рівню 

покладених на них завдань. За необхідності одержання додаткових знань та 

навиків у конкретній сфері до проведення внутрішнього аудиту можуть 

залучатися інші фахівці установи або залучені експерти. Національними 

стандартами внутрішнього аудиту не визначено, на якому етапі попереднього 

дослідження має бути складений та затверджений розпорядчий документ на 

проведення дослідження, водночас його складання та затвердження необхідно 

здійснити одночасно із складанням програми внутрішнього аудиту [6]. 

Водночас це не в повній мірі відповідає кращій міжнародної практиці, 

адже базові аспекти внутрішнього аудиту та склад аудиторської групи 

визначається та затверджується наказом керівника установи від початку 

дослідження. Оскільки під час наступного кроку саме цей склад аудиторської 

групи має займатися найбільш громіздким за обсягом процедур і необхідним 

часом сегментом аудиторського дослідження – попереднім плануванням 

дослідження. А програма внутрішнього аудиту та робочий план є вже кінцевим 

кроком попереднього дослідження та планування аудиту. 

Наступним етапом є попереднє планування аудиторського дослідження, 

яке включає в себе здійснення таких процедурних дій: попередній збір, аналіз 

та документування інформації про об'єкт аудиту;  проведення попередньої 

оцінки ризиків та наявних заходів контролю в рамках аудиторського завдання; 

конкретизація цілей та уточнення об'єкта аудиту; визначення меж та обмежень 

аудиту; визначення основних питань аудиту; визначення критеріїв аудиту, які 

будуть застосовуватися; визначення основних методів та процедур проведення 

дослідження; визначення необхідних обсягів ресурсів для проведення 
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внутрішнього аудиту; встановлення послідовності та термінів виконання робіт 

(включаючи підготовку проекту аудиторського звіту); розподіл обов'язків в 

межах аудиторської групи. 

Попередній аналіз дозволяє збирати інформацію щодо об’єкта аудиту без 

необхідності її детальної перевірки. Метою збору та аналізу даних на цьому 

кроці є визначення базових аспектів аудиту, необхідних для розробки проекту 

програми аудиту. Для цього слід: дослідити основні процеси об’єкта аудиту 

(ціль – їх глибоке розуміння);  визначити основні ризики у досягненні 

операційних цілей; визначити та описати ключові системні заходи контролю;  

за результатами аналітичного контролю та тестування заходів контролю 

виділити сфери, що потребують детального контролю; отримати іншу 

інформацію, що характеризує базові аспекти аудиту, які включаються до 

проекту програми аудиту. 

Розуміння операційних цілей - основа, на базі якої внутрішні аудитори 

виявляють ризики, що підлягають включенню в попередній аналіз ризиків на 

рівні аудиторського завдання. В європейських країнах для збору інформації 

внутрішні аудитори зазвичай здійснюють такі дії: ознайомлюються з 

матеріалами попередніх завдань, які стосувалися даної сфери або процесу; 

складають схему процесу, якою визначається послідовність етапів цього 

процесу, і визначають заходи контролю, що застосовуються (або можуть 

застосовуватися) в цій сфері або процесі; проводять опитування представників 

актуальних зацікавлених сторін; проводять «мозковий штурм» для виявлення 

потенційних ризиків; документують зібрану інформацію [118, с.66]. 

Корисним інструментом для здійснення аналізу процесу є його 

схематичне зображення, тобто побудова блок-схеми процесу, на якій окрему 

увагу слід приділити системним заходам контролю, які передбачені в його 

рамках. 

Через обмеження ресурсів і часу не всі ризики можна проаналізувати під 

час виконання аудиторського завдання. Тому внутрішні аудитори проводять 
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попередню оцінку / аналіз ризиків і виявляють пріоритетні ризики виходячи з їх 

впливу та ймовірності. 

Дієвим способом проведення попередньої оцінки ризиків в рамках 

аудиторського завдання і документального фіксування її результатів є 

складання матриці ризиків і заходів контролю. Цей інструмент часто 

використовується внутрішніми аудиторами для визначення, класифікації та 

оцінки ризиків, здатних вплинути на досягнення операційних цілей в даній 

сфері або процесі, а також можливих заходів контролю, які можуть пом’якшити 

наслідки настання кожного ризику, встановленого на етапі збору інформації. 

Таку матрицю можна сформувати на основі електронних таблиць, в текстовому 

редакторі або із застосуванням спеціального аудиторського програмного 

забезпечення [119, с.189]. 

Після того, як внутрішні аудитори завершили попередню оцінку ризиків і 

виявили суттєві ризики, що підлягають дослідженню під час виконання 

завдання, вони можуть приступати до формулювання цілей аудиторського 

завдання та повинні бути чіткими, конкретними, пов’язаними з оцінкою ризиків 

і відображати очікування керівництва. 

Наступним етапом після формулювання цілей аудиторського завдання з 

урахуванням ризиків, є визначення обсягу (масштабу) аудиторського завдання. 

Як правило, в рамках одного завдання неможливо охопити абсолютно все, і 

тому внутрішнім аудиторам необхідно визначити, що буде (і що не буде) в 

нього входити [120]. Внутрішнім аудиторам необхідно визначити такі межі 

аудиторського завдання, щоб обсяг був достатнім для досягнення цілей 

завдання і водночас непереобтяжений зайвою інформацією. 

Обсяг завдання може визначати такі елементи, як конкретні 

процеси/сфери, місце розташування і часовий період (наприклад, конкретний 

момент часу, квартал або календарний рік), які будуть охоплені завданням з 

урахуванням наявних ресурсів. Внутрішні аудитори зобов’язані уважно 

аналізувати обсяг завдання, так щоб він дозволяв своєчасно виявляти надійну, 

актуальну і корисну інформацію для досягнення встановлених цілей 
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аудиторського завдання. На цьому ж етапі внутрішній аудитор, виходячи із 

попереднього вивчення усієї інформації, яка стосується об'єкта аудиту, 

визначення проблемних питань об’єкта аудиту та його цілей, формує основні 

питання внутрішнього аудиту, або так звані, «ризикові сфери» [121, с.78]. Суть 

цього етапу дослідження полягає у тому, що необхідно максимально чітко 

структурувати та систематизувати подальший хід дослідження проблеми 

аудиту, детально його спланувати та організувати. Такий підхід передбачає 

визначення на цьому етапі гіпотетичних причин існування проблем аудиту 

(«ризикових сфер», питань), які у ході проведення внутрішнього аудиту мають 

бути досліджені та в залежності від наявності / відсутності відповідних 

аудиторських доказів – підтверджені або спростовані за його результатами. 

Питання для аудиту повинні відповідати певним вимогам: бути чіткими 

та лаконічними, не містити неточних чи двозначних трактувань; відповідати 

основній цілі аудиту та бути орієнтованими на розкриття причин існування 

проблеми; не повинні дублюватися та повторюватися; бути такими, що їх 

можна перевірити під час внутрішнього аудиту (забезпечують можливість 

збору належної інформації та джерел даних, необхідних для їх перевірки); бути 

обмеженими до 4-6 запитань; за потреби питання можуть бути конкретизовані у 

підпитаннях на кожному рівні їх формулювання (залежно від складності 

проблеми для аудиту). Рекомендується дотримуватися саме такої логічної 

побудови аналізу та формулювання питань для аудиту з урахуванням цілей 

аудиторського дослідження.  

Для дослідження сформульованих питань внутрішні аудитори повинні 

визначити адекватні критерії/норми для оцінки досліджуваного об’єкта аудиту 

у розрізі питань аудиту. Визначені критерії/норми для оцінки в першу чергу 

повинні стосуватися механізмів управління, управління ризиками і заходів 

контролю в даній сфері або процесі, яка є об’єктом аудиту. Також 

критерії/норми для оцінки мають характеризувати і ступінь досягнення 

операційних цілей та виконання завдань. Наявність таких критеріїв/норм 

забезпечує ситуацію, в якій цілі аудиторського завдання - вимірювані, мають 
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практичну спрямованість і відповідають цілям, наявним як в установі, так і в 

досліджуваній сфері або процесі. 

Наведемо деякі приклади критеріїв/норм, які можуть визначатись на етапі 

планування аудиторського дослідження: існуючі ключові показники 

ефективності; цільові показники, встановлені в ході стратегічного планування; 

ступінь відповідності положенням політики та процедур, діючих на даній 

території або процесі, положенням законів і нормативних актів і/або контрактів; 

галузеві стандарти або бенчмаркінг (порівняння з іншими аналогічними 

установами, структурними підрозділами, процесами, технологіями тощо). 

Міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю 

INTOSAI запропоновані вимоги до критеріїв внутрішнього аудиту:  

актуальність, дійсність і надійність, чіткість, конкретність, послідовність, 

повнота, об’єктивність, узгодженість [121, с. 69]. 

На етапі планування аудиторського дослідження внутрішні аудитори 

визначають які методи, методичні прийоми та процедури, будуть 

застосовуватися під час аудиту та джерела даних для отримання необхідної 

доказової бази. Їх вибір залежить від об’єкта внутрішнього аудиту, цілей і 

питань аудиту та вимог внутрішніх документів з внутрішнього аудиту. 

Отже, визначивши у процесі попереднього дослідження методологічні 

аспекти аудиту – цілі аудиту, основні ризикові сфери та питання аудиту, межі 

та обмеження аудиту, критерії/норми для оцінки, методи та інструменти 

дослідження, фактично аудитор може переходити до адміністративного 

планування аудиту. 

В ході адміністративного планування доцільно: максимально об'єктивно 

та із врахуванням початкових обмежень розрахувати планові трудові витрати;  

уточнити/остаточно визначити склад аудиторської групи, який повинен 

відповідати характеру і ступеню складності внутрішнього аудиту та його цілей, 

а також враховувати початкові обмеження у термінах і трудових ресурсах (у 

тому числі необхідність залучення до складу групи експертів з інших 

підрозділів, установ); чітко розподілити завдання та обсяги робіт між членами 



121 

аудиторської групи та ознайомити членів групи з таким розподілом; визначити 

послідовність і терміни виконання робіт; скласти проект програми аудиту. 

В МСВА передбачено, що на етапі планування аудиторського завдання 

внутрішні аудитори повинні визначити, які ресурси є відповідними і 

достатніми, для досягнення цілей аудиторського завдання, виходячи з 

характеру й ступеню складності кожного завдання, часових обмежень і 

наявності ресурсів. Відповідність ресурсів визначається як поєднання знань, 

навичок та інших компетенцій, необхідних для виконання конкретного 

завдання. Достатність ресурсів визначається як об’єм ресурсів, необхідний для 

виконання завдання з належною професійною ретельністю [18]. 

Наступним етапом стадії планування процедури внутрішнього аудиту в 

ДКСУ є підготовка та затвердження програми внутрішнього аудиту. Відповідно 

до Національних стандартів внутрішнього аудиту, програма внутрішнього 

аудиту визначає: напрям внутрішнього аудиту; цілі внутрішнього аудиту; 

підставу для проведення внутрішнього аудиту; період, що охоплюється 

внутрішнім аудитом; термін проведення внутрішнього аудиту; початкові 

обмеження щодо проведення внутрішнього аудиту (часові, географічні та інші); 

питання, що підлягають дослідженню з урахуванням оцінки ризиків (операції, 

ділянки бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю установи, тощо); 

обсяг аудиторських прийомів і процедур за кожним фактором ризику; 

послідовність і терміни виконання робіт; склад аудиторської групи; планові 

трудові витрати [6]. Національні стандарти внутрішнього аудиту не обмежують 

підрозділи внутрішнього аудиту у включенні до програми внутрішнього аудиту 

іншої важливої, на думку внутрішніх аудиторів, інформації, яка може бути 

передбачена у внутрішніх документах з внутрішнього аудиту, а визначають 

лише обов’язкові складові програми внутрішнього аудиту. Програма 

внутрішнього аудиту складається у письмовому вигляді, підписується 

керівником підрозділу внутрішнього аудиту та затверджується керівником 

установи до початку її виконання. Внесення змін до програми внутрішнього 

аудиту здійснюється в порядку її затвердження. 
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Фактично підготовка програми внутрішнього аудиту є кінцевим етапом 

стадії планування внутрішнього аудиту, однак за звичай, виходячи з культури 

внутрішнього корпоративного етикету, дана програма як і сама процедура 

внутрішнього аудиту мають бути обговорені експертною групою з  із 

представниками об'єкта аудиту в ході установчої зустрічі, яка є проміжним 

етапом між підготовкою програми і її затвердженням. Метою установчої 

робочої зустрічі із представниками об'єкта аудиту є пояснення представникам 

об'єкта аудиту базових аспектів проведення внутрішнього аудиту, їх 

обговорення та за потреби уточнення. Під час такої зустрічі обговорюються як 

методологічні аспекти дослідження (цілі, питання, критерії, методи, обсяги 

дослідження та документи, необхідні для його проведення), так і 

адміністративні (терміни проведення основних етапів, контакти посадових осіб, 

порядок отримання інформації та документів тощо). В деяких країнах, 

наприклад Нідерландах, результати такої зустрічі оформляються протоколом, 

який підписується обома сторонами і є формальною угодою для початку 

проведення внутрішнього аудиту [22]. Водночас Національними стандартами 

внутрішнього аудиту такої форми документу не передбачено, як власне не 

передбачено і відповідного кроку на етапі попереднього дослідження об'єкта 

аудиту [6]. 

Наступною в межах адміністративної процедури аудиту в підрозділах 

ДКСУ є стадія безпосередньої перевірки об’єкта внутрішнього аудиту.  

Главою 5 розділу ІІІ «Проведення внутрішнього аудиту» Стандартів 

визначено, що проведення внутрішнього аудиту передбачає збір аудиторських 

доказів працівниками підрозділу внутрішнього аудиту із застосуванням 

методів, методичних прийомів і процедур, що забезпечують обґрунтованість 

висновків за його результатами. 

Аналіз правового регулювання адміністративної процедури внутрішнього 

аудиту, що здійснюється в системі ДКСУ дає можливість виділити такі етапи 

стадії безпосередньої перевірки об’єкта внутрішнього аудиту: збір 
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аудиторських доказів, аналіз даних та їх оцінка; заключна зустріч між 

аудиторською групою та керівництвом об’єкта аудиту. 

Відправною точкою цього етапу дослідження фактично є програма 

аудиту, яка складається на попередньому етапі, однак може бути уточнена в 

ході проведення аудиту. 

Збір аудиторських доказів є необхідним елементом аудиторського 

дослідження, який допомагає аудитору обґрунтувати думки та надати 

відповідні аудиторські висновки. Під аудиторським доказом розуміється 

зібрана та задокументована надійна інформація, яку використовує аудитор для 

обґрунтування висновків за результатами внутрішнього аудиту [6]. Аудитори 

зобов'язані визначати точну, належну та необхідну для досягнення цілей 

інформацію. Зі свого боку, відповідальність за достовірність інформації та 

документації, наданої аудиторам, несуть посадові особи установи, що її склали, 

затвердили, підписали чи засвідчили. 

Аудитори повинні зібрати, проаналізувати, оцінити і документально 

оформити інформацію в тих обсягах, що будуть достатніми для досягнення 

цілей аудиторського дослідження, а також отримати таку кількість 

аудиторських доказів, яка б дала можливість зробити необхідні висновки, при 

використанні яких буде підготовлено аудиторський звіт. 

Обрані методи аудиту, процедура їх застосування та обсяг вибірки 

повинні забезпечувати обґрунтованість висновків за результатами 

аудиторського дослідження об'єкта внутрішнього аудиту та визначаються 

аудиторською групою ще на етапі попереднього дослідження та зазначаються у 

програмі аудиту, однак в процесі проведення аудиту може виникати 

необхідність їх доповнення/коригування [122, с. 128]. 

Аудиторські докази діляться на: документальні докази, що включають 

документи, звіти, нормативні акти, внутрішні регулюючі документи, реєстри, 

листи, контракти, інвойси тощо;  докази, отримані за результатами інтерв’ю; 

аналітичні докази, що включають виписки із рахунків, розрахунки, графіки та 

інші докази, отримані за результатами аналітичних процедур; фізичні докази, 
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що включають спостереження, фотографію; відео докази та докази, розміщені 

на електронних ресурсах у тому числі в ЗМІ та інтернет ресурсах [22, с.76].  

Джерелами аудиторських доказів є: дані первинних документів і звітів, у 

яких відображається основна інформація про операції, системи та процеси; 

облікові регістри; фінансова, бюджетна, статистична, податкова та інші види 

звітності; звіти про виконання паспортів бюджетних програм; інвентаризаційні 

матеріали (описи, порівняльні відомості); розрахунки, декларації, кошториси, 

калькуляції, договори, контракти, накази, розпорядження; матеріали 

контрольних заходів; дані, отримані за результатами експертних перевірок, 

лабораторних аналізів, контрольних замірів, проведених за участю працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту; інші документи та матеріали, необхідні для 

проведення внутрішнього аудиту [6]. 

Слід також виокремити методи, інструменти та джерела збору даних. Так, 

методами та інструментами збору даних внутрішнього аудиту є:  аналітичний 

контроль; тестування систем контролю; документальна перевірка; вибірка; 

фактична перевірка, обстеження, спостереження, перевірка на місці; опис 

процесів (побудова блок-схем); повна перевірка (відповідності) процесу; 

опитувальники/анкетування; інтерв'ю персоналу об’єкта аудиту/залучених 

третіх сторін;  вивчення нормативно-правової бази, інших документів; 

спеціальна перевірка, лабораторна/експертна оцінка. Джерелами отримання 

інформації в процесі безпосереднього здійснення внутрішнього аудиту є: 

правові та нормативні акти, внутрішні інструкції об'єкта аудиту;  положення 

про організацію, організаційна структура; проекти планів заходів, звітів, 

статистичних даних, протоколів; дані первинних документів і звітів, у яких 

відображена основна інформація про процеси та операції;  звіти, документи, 

облікові регістри та інша інформація про транзакції/фінансові процеси; 

фінансова, бюджетна, статистична, податкова звітність; матеріали внутрішніх 

та зовнішніх контрольних заходів; дані, отримані за результатами експертних 

перевірок, лабораторних аналізів, контрольних замірів, тощо; зовнішня 
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інформація (газетні статті, публікації); інші документи, матеріали та інформація 

[123, с.166]. 

Наступним етапом стадії безпосереднього проведення аудиту є аналіз 

даних та їх оцінка, що передбачає застосування аналітичних процедур, 

ефективне та дієве використання засобів для аналізу й оцінки інформації та 

зібраних в ході аудиту даних. 

Оцінка – це результат порівняння зібраних даних (чи аудиторських 

доказів) відповідно до попередньо визначених критеріїв аудиту. Аналітичні 

процедури, зокрема, можуть включати: порівняння інформації/даних 

досліджуваного періоду із подібним бюджетом/звітом за попередні періоди;  

співставлення та аналіз взаємозв'язків між фінансовими та відповідними 

нефінансовими даними (наприклад, реєстри обліку та фактично виплачена 

заробітна плата у порівнянні із тенденцією середньої чисельності персоналу);  

вивчення існуючих зв'язків між різними інформаційними елементами 

(наприклад, коливання процентних ставок у порівнянні із тенденцією боргових 

зобов'язань);  порівняння інформації на вищому операційному рівні або даних 

із подібними секторами; співвідношення, тенденції та регресійний аналіз, 

аналіз подібностей, зовнішній економічний прогноз та інформація тощо [124, 

с.130]. 

Якщо аналітичні процедури демонструють певні тенденції, ознаки 

невідповідності щодо окремих результатів/трансакцій, внутрішній аудитор 

додатково їх переглядає, поглиблено вивчає, а за необхідності проводить 

інтерв’ю з метою пошуку роз’яснень, причин невідповідності та забезпечення 

впевненості. Виявлені, але не пояснені в результаті аналітичних процедур 

зв’язки та неочікувані результати, можуть вказувати на важливі факти, такі як: 

можливий ризик, помилка, порушення або зловживання. Такі невизначеності, 

встановлені за результатами аудиту, повинні доводитися до керівника 

підрозділу внутрішнього аудиту, а за необхідності до керівництва установи. 

Наступним етапу цієї стадії внутрішнього аудиту є документування 

етапів аудиту на матеріальних носіях інформації, одержаної в ході аудиту та 



126 

заходів і результатів аналізу, які є основою доказової бази для аудиторських 

знахідок, висновків/оціночних висновків та рекомендацій. Такими 

матеріальними носіями інформації є робочі документи, якими у відповідності 

до глави 6 розділу ІІІ Стандартів є записи (форми, таблиці), за допомогою яких 

працівник підрозділу внутрішнього аудиту фіксує проведені прийоми та 

процедури внутрішнього аудиту, тести, отриману інформацію і відповідні 

висновки, які здійснюються під час його проведення, а також інформація, яка 

підтверджує висновки, викладені в аудиторському звіті [6]. Керівник 

аудиторської групи переглядає, аналізує та узагальнює робочі документи, 

підготовлені членами групи, які накопичуються та зберігаються в 

аудиторському файлі (матеріалах справи внутрішнього аудиту). Справи 

внутрішнього аудиту (аудиторські файли) повинні містити: робочу програму, 

план аудиту, аудиторський звіт, зібрані аудиторські докази (результати 

тестувань, документальних перевірок, копії первинних документів, аудиторські 

розрахунки, звіти (протоколи) за результатами інтерв’ю, результати опитувань, 

тощо) та спосіб аналізу даних, яким чином аудиторська група дійшла 

відповідного аудиторського висновку та рекомендації. Задокументована 

послідовність усіх етапів процесу аудиту називається «аудиторський слід». 

Окремої уваги заслуговує питання комунікації в ході проведення аудиту. 

Впродовж дослідження аудиторська група постійно спілкується та обмінюється 

інформацією із персоналом та керівництвом об’єкта аудиту. Неформальні 

обговорення є корисним інструментом отримання додаткової інформації про 

потенційні проблеми та слабкості системи. До проведення заключної зустрічі 

аудитор повинен бути впевнений, що всі ідентифіковані проблеми та слабкості 

дійсно мають місце у системі, а не компенсуються іншими видами контролю, 

що здійснюється в інших процесах чи системах. Для цього, доречним буде ще 

раз згадати про, так зване «правило тріангуляції» – підтвердження 

аудиторського висновку доказовою базою з принаймні 3-х різних джерел. 

Більшість аудиторів обговорюють важливі аудиторські знахідки із об’єктом 
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аудиту як тільки вони виявлені. Об’єкт аудиту може запропонувати додаткові 

дослідження та працювати разом із аудиторами [22, с. 80]. 

Останнім етапом стадії безпосереднього проведення аудиту є заключна 

зустріч між аудиторською групою та керівництвом об’єкта аудиту, метою якої є 

обговорення та узгодження попередніх аудиторських знахідок та рекомендацій. 

Така зустріч завжди є доцільним кроком, адже не залежно від рівня 

професіоналізму проведеного аудиту, можуть виникнути помилки та/або 

непорозуміння (неправильне/неоднозначне трактування) щодо фактів та 

аудиторських знахідок, що в підсумку вплине на формулювання аудиторських 

висновків і рекомендацій. Попереднє представлення одержаних знахідок і 

рекомендацій керівництву об’єкта аудиту забезпечує додаткову впевненість, що 

знахідки базуються на достовірних фактах/інформації, а підготовлені 

рекомендації є реалістичними та доцільними. Залучення керівництва об’єкта 

аудиту до обговорення знахідок і попередніх рекомендацій також автоматично 

дає початок процесу їх розуміння та прийняття. 

У ході підготовки до заключної зустрічі із об’єктом аудиту, аудиторська 

група проводить оцінку важливості знахідок. Заключна зустріч повинна 

зосереджуватися на найбільш вагомих аспектах. Результати заключної зустрічі 

заносяться у протокол, який зберігається в справі внутрішнього аудиту 

(аудиторському файлі), а тому є складовою частиною «аудиторського сліду». 

Наступною в межах адміністративної процедури аудиту в підрозділах 

ДКСУ є стадія підготовки аудиторського звіту, його підписання  та 

оприлюднення.  

Заключним результатом цього етапу дослідження є формулювання 

аудиторською групою проекту аудиторського звіту, який є найбільш важливим 

результатом процесу аудиту, оскільки у ньому представлені аудиторські 

висновки (знахідки) та рекомендації, які забезпечують додаткову цінність від 

аудиту. Добре написаний і представлений керівництву аудиторський звіт 

сприяє розумінню необхідності змін (вдосконалення) та спонукає керівництво 

до вжиття відповідних коригуючих дій. 
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Аудиторський звіт переслідує три основні цілі: інформувати керівництво 

установи щодо результатів аудиту та стану об'єкта аудиту; переконати 

керівництво установи, що аудиторські висновки (знахідки) та рекомендації 

дієві й важливі; переконати керівництво установи вжити відповідні дії. Вимоги 

до змісту аудиторського звіту визначені в главі 6 розділу ІІІ «Документування 

ходу та результатів внутрішнього аудиту» тому не має потреби досліджувати 

його зміст [6]. В той же час, необхідно звернути увагу на те, що Міжнародні 

стандарти внутрішнього аудиту (ІІА) встановлюють чіткі критерії якості звітів: 

вони мають бути точними, об'єктивними, чіткими, стислими, конструктивними, 

вичерпними та своєчасними (Стандарт ІІА 2420) [125]. 

Звіт за результатами внутрішнього аудиту повинен відповідати 

наступним характеристикам: точність – звіт повинен базуватися на точних і 

достовірних фактах; чіткість – звіт повинен бути зрозумілим, чітким, не містити 

неоднозначних трактувань. Текст повинен бути доступним, а не потребувати 

додаткових коментарів та роз’яснень; об’єктивність – знахідки та рекомендації 

повинні бути об’єктивними та якісно відображати важливі аспекти 

дослідження; лаконічність – звіт повинен бути чітким, не переобтяженим 

зайвою інформацією, однак це не означає, що звіт повинен бути коротким; 

правдивість – звіт повинен у дипломатичний спосіб представляти «чутливі для 

об’єкта аудиту» аспекти, фокусуватися на подальших удосконаленнях, а не на 

несуттєвій критиці посадових осіб чи попередніх подій; своєчасність – звіт 

готується у визначені терміни; мати коригуючий характер – звіт має містити 

посилання на коригуючі дії, проведені в ході (за результатами) аудиту. Така 

інформація завжди додає цінності аудиторському звіту. 

Процес підготовки аудиторського висновку включає в себе наступні 

етапи:  

1) Підготовка аудиторських висновків/знахідок. Аудиторські висновки 

повинні фокусуватися на таких елементах (наприклад): відповідність системних 

заходів контролю;  рівень реалізації заходів контролю та їх вплив на досягнення 

цілей контролю; рівень достатності ресурсів для реалізації заходів контролю 
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(наприклад, розподілу обов’язків); розподіл ресурсів у співвідношенні до 

пріоритетів (покриття основних ризиків, найбільш важливих сфер); 

ефективність використання ресурсів: недостатнє поєднання заходів контролю, 

надмірний контроль, необов’язковий контроль; здатність існуючої системи 

реагувати на майбутні зміни (зростання навантаження, регулярні зміни, нові 

послуги тощо). Вони мають точними, конкретними та обґрунтованими; 

2) Підготовка аудиторських рекомендацій, які повинні містити 

конструктивні пропозиції про удосконалення тих аспектів діяльності установи, 

щодо яких проводився внутрішній аудит. Метою аудиторських рекомендацій є 

удосконалення досліджених аспектів діяльності об'єкта аудиту, яке дозволить 

уникнути невідповідності між існуючою в діяльності об'єкта аудиту ситуацією 

(яка підтверджується аудиторськими знахідками) та бажаною ситуацією (при 

якій заходи контролю покривають залишкові ризики та досягають цілі). 

Формулюючи рекомендації, внутрішні аудитори повинні враховувати наступні 

вказівки: рекомендації не повинні бути неочікуваними, а мають випливати із 

аудиторських знахідок і висновків; рекомендації повинні бути реалістичними та 

практичними (враховувати наявні ресурси), вони мають відповідати правовому 

полю; рекомендації повинні додавати цінності та бути актуальними. 

Внутрішній аудитор не повинен пропонувати заходи, які вже забезпечуються; 

рекомендації повинні бути орієнтовані на конкретні результати їх 

впровадження, які в подальшому можна буде відстежувати; рекомендації 

повинні бути вимірюваними та не надто деталізованими. Не прийнято 

керівнику органу державної владу надавати довгий список детальних 

рекомендацій; за необхідності рекомендації можуть бути згрупованими за 

рівнями їх впровадження/управління; рекомендації повинні узгоджуватися з 

іншими або поданими раніше рекомендаціями. Рекомендовані заходи повинні 

бути: доцільними, обґрунтованими та безпосередньо стосуватись визначених 

цілей; зрозумілими; конкретними (тобто максимально чітко визначати 

особу/коло осіб, відповідальних за їх реалізацію); визначеними у часі 

(одноразовими на конкретну дату, послідовними чи періодичними); 
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економними (це означає, що кошти на проведення заходів не повинні 

перевищувати очікуваного ефекту). Внутрішні аудитори повинні уникати 

написання дуже загальних аудиторських рекомендацій або навпаки 

рекомендувати використання конкретних процедур, інструкцій, посібників, 

програмних продуктів тощо без пояснення, яким чином це створить додаткову 

цінність для об’єкта аудиту. Відповідно до вимог Національних стандартів 

внутрішнього аудиту аудиторські рекомендації подаються внутрішнім 

аудитором разом із аудиторським звітом, вони підписуються керівником 

аудиторської групи та її членами [6]. Водночас аудитор не може брати на себе 

відповідальність за обов’язковість їх впровадження. Тобто на етапі підготовки 

та підписання аудиторського звіту для відповідальних за їх впровадження 

виконавців (наприклад, керівників підконтрольних установ або структурних 

підрозділів міністерства) аудиторські рекомендації не носять обов'язкового 

характеру. Лише керівник органу державної влади, для якого призначений 

аудиторський звіт, уповноважений приймати рішення стосовно обов'язковості 

подальшого впровадження аудиторських рекомендацій, у тому разі якщо він 

погоджується із доцільністю їх впровадження; 

3) Перевірка керівником підрозділу внутрішнього аудиту. Перевірка 

проекту аудиторського звіту керівником аудиторської групи та керівником 

підрозділу внутрішнього аудиту проводиться перед організацією заключної 

зустрічі із об’єктом аудиту і, як правило, передбачає декілька читань проекту 

звіту. В ході проведення аудиту може виникнути потреба у проведенні 

перевірки робочих документів керівником підрозділу внутрішнього аудиту: 

якщо визначені для виконання аудиторського завдання внутрішні аудитори не 

володіють достатнім досвідом у сфері, де проводиться аудит; якщо внутрішні 

аудитори від початку дослідження звітують про важливі знахідки;  в рамках 

проведення оцінки якості, що здійснюється керівництвом підрозділу 

внутрішнього аудиту; 

4) заключна зустріч із представниками об'єкта аудиту, метою якої є: 

досягнення згоди із представниками об’єкта аудиту щодо тексту звіту, окремих 
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доказів, аудиторських знахідок, висновків, оціночного висновку, а також 

рекомендацій; врегулювання спірних аспектів звіту, уникнення у звіті 

неточностей, помилок, тощо; досягнення домовленостей щодо термінів 

представлення коментарів у випадку наявності розбіжностей між аудиторською 

групою та представниками об’єкта аудиту. Аудиторська група готує усну 

презентацію проекту аудиторського звіту, акцентуючи увагу на аудиторських 

знахідках і рекомендаціях та спрямовуючи обговорення в напрямку дій, які 

повинні бути вжиті щодо об’єкта аудиту. Аудиторська група та представники 

об’єкта аудиту, включно із керівництвом, приймають участь у заключній 

зустрічі. Якщо необхідно, керівник державної установи (або делегована ним 

особа) та керівник підрозділу внутрішнього аудиту запрошуються до участі у 

заключній зустрічі. Така зустріч не передбачає від керівництва кінцевих 

коментарів щодо окремих аспектів тексту звіту. Обговорення зосереджується 

на ключових аудиторських знахідках і можливостях об’єкта аудиту щодо 

впровадження аудиторських рекомендацій. Якщо виникають розбіжності щодо 

аудиторських знахідок і рекомендацій, керівництво об’єкта аудиту в 

письмовому вигляді у встановлений на заключній зустрічі термін подає 

коментарі щодо спірних аспектів; 

5) Підготовка остаточного аудиторського звіту. На основі проекту 

аудиторського звіту, враховуючи зауваження керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту та коментарі представників об’єкта аудиту, завершується 

підготовка аудиторського звіту. Якщо аудиторською групою приймаються 

коментарі, представлені об’єктом аудиту щодо знахідок і рекомендацій, то у 

аудиторський звіт вносяться відповідні зміни. Якщо надані об’єктом аудиту 

коментарі до проекту звіту не приймаються, аудиторська група може у формі 

додатку до звіту представити свої висновки на коментарі. Це повинно 

допомогти керівництву органу ДКСУ прийняти рішення щодо підтримки чи 

неприйняття аудиторських знахідок та рекомендацій. Перед представленням 

остаточного звіту керівнику органу ДКСУ керівник підрозділу внутрішнього 

аудиту повинен ще раз перевірити аудиторський звіт на предмет відповідності 
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Стандартам внутрішнього аудиту, вимогам внутрішніх документів та 

забезпечення вищезгаданих характеристик якісного аудиторського звіту; 

6) Представлення результатів аудиту керівництву органу ДКСУ. Керівник 

підрозділу внутрішнього аудиту (або керівник аудиторської групи) доповідає 

про кінцеві результати аудиту керівництву відповідного органу ДКСУ, об’єкта 

аудиту та (у деяких випадках) зовнішнім зацікавленим сторонам. У випадку 

необхідності доведення результатів аудиту до зовнішніх зацікавлених сторін, 

він повинен насамперед оцінити потенційні ризики та обговорити їх із 

керівництвом відповідного органу ДКСУ. За результатами представлення 

результатів аудиту керівник органу влади (установи) приймає рішення щодо: 

доцільності впровадження аудиторських рекомендацій; вжиття інших заходів, 

передбачених за результатами аудиту. 

Після прийняття відповідного рішення керівництвом органу ДКСУ 

керівник підрозділу внутрішнього аудиту повинен направити копію та/або 

презентувати аудиторський звіт представникам об’єкта аудиту та за 

необхідності іншим зацікавленим сторонам. Рішення щодо направлення 

інформації про результати аудиту (або копії аудиторського звіту) іншим 

зацікавленим сторонам, які, своєю чергою, повинні гарантувати належне 

використання аудиторських результатів, є виключно в компетенції керівника 

органу ДКСУ; 

7) Підготовка плану заходів впровадження аудиторських рекомендацій. 

За вимогами Національних стандартів внутрішнього аудиту рішення стосовно 

обов’язковості подальшого впровадження аудиторських рекомендацій є 

виключною компетенцією керівника органу ДКСУ, для якого призначений 

аудиторський звіт. Виходячи з цього, слід чітко розмежовувати, що аудиторські 

рекомендації на етапі підготовки та підписання аудиторського звіту не є 

обов’язковими для об’єкта аудиту (наприклад, керівників підконтрольних 

установ або структурних підрозділів органу державної влади). Лише засновані 

на аудиторських рекомендаціях обов’язкові вимоги керівника відповідного 
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органу ДКСУ, в сфері управління якого перебуває цей об’єкт аудиту, носять 

для об’єкта аудиту обов’язковий характер [126]. 

За таких обставин після ознайомлення із аудиторським звітом керівник 

органу ДКСУ має дати вказівку (внутрішньому аудитору, яким підготовлено 

аудиторський звіт, або іншій посадовій особі) щодо способу їх подальшого 

впровадження. Як правило, у таких випадках за вказівкою керівника готуються 

обов’язкові вимоги керівництву об’єкта аудиту або іншим відповідальним 

посадовим особам. Для зручності при підготовці обов'язкових вимог 

рекомендується формувати їх у вигляді плану заходів впровадження 

аудиторських рекомендацій. Такий підхід дозволяє не лише чітко визначити 

відповідальних виконавців і терміни виконання заходів, а й суттєво полегшує 

подальше відстеження результатів впровадження аудиторських рекомендацій. 

Міжнародна практика підготовки Плану заходів впровадження аудиторських 

рекомендацій передбачає здійснення підготовки проекту такого документу 

посадовими особами об’єкта аудиту. Після перевірки проекту плану заходів 

керівником підрозділу внутрішнього аудиту, цей документ направляється 

керівнику органу ДКСУ на затвердження. При цьому у деяких випадках, об’єкт 

аудиту може самостійно прийняти рішення не впроваджувати або 

відтермінувати впровадження аудиторських рекомендацій, передбачених 

попередньо затвердженим керівником планом заходів. Це рішення може 

виникнути через ряд причин: важливі зміни в організаційній структурі об’єкта 

аудиту; нові події, які змінили невід’ємні ризики та потребують інших заходів 

контролю; зміни у ресурсах, необхідних для впровадження плану заходів; 

недостатність терміну для їх впровадження. У будь-якому випадку про таке 

рішення представники об’єкта аудиту має письмово поінформувати керівника 

відповідного органу ДКСУ. 

Останньою в межах адміністративної процедури аудиту в підрозділах 

ДКСУ є стадія відстеження результатів впровадження аудиторських 

рекомендацій. 
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Для забезпечення можливості подальшого відстеження результатів їх 

впровадження, самі рекомендації повинні відповідати низці ключових правил, 

зокрема, вони мають: містити конкретні, доцільні та економічні заходи (це 

означає, що кошти на проведення заходів не повинні перевищувати очікуваного 

ефекту); за кожним заходом визначати відповідальних виконавців і чіткі 

терміни виконання. Якщо реалізація одного заходу, передбачає декілька 

виконавців усі вони мають бути визначені, при чому для кожного з них 

доцільно встановити персональні терміни. В подальшому, у разі невиконання 

заходу, це дозволить чітко розмежувати сфери відповідальності та встановити 

хто із співвиконавців і на якому етапі не забезпечив його реалізації; бути 

орієнтовані на конкретний результат (містити очікуваний результат їх 

впровадження), досягнення якого також має бути чітко визначено у часі; за 

можливості визначати методи, періодичність та часові рамки процесу 

відстеження/моніторингу. 

Дотримання цих правил на етапі формування аудиторських рекомендацій 

суттєво поліпшує подальший процес відстеження результатів їх впровадження 

та дозволяє демонструвати «додаткову цінність» (реальний економічний ефект) 

від кожного проведеного внутрішнього аудиту. 

Загалом відстеження результатів впровадження аудиторських 

рекомендацій забезпечує такі основні цілі: підвищує результативність 

аудиторських звітів; стимулює осіб, відповідальних за реалізацію визначених 

заходів, до практичного впровадження розроблених рекомендацій; оцінює 

діяльність аудиторської групи; стимулює ініціативу до навчання та розвитку, 

оскільки розроблення та практична реалізація заходів із відстеження 

впровадження рекомендацій сприяють підвищенню фахового рівня та набуттю 

практичного досвіду [127, с.25]. 

Процес відстеження результатів впровадження аудиторських 

рекомендацій повинен забезпечити відстеження управління високими ризиками 

та належний рівень впровадження розроблених заходів. Відповідно аудиторські 

рекомендацій мають бути викладені за пріоритетністю. Рекомендації високого 
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рівня важливості повинні постійно відстежуватися, а результати відстеження 

доповідатися вищому керівництву. У ході звітування за результатами 

відстеження впровадження аудиторських рекомендацій, особлива увага 

керівництва органу ДКСУ звертається на взаємозв’язок між аудиторськими 

знахідками та відповідними рекомендаціями.  

Виділяють чотири рівні заходів відстеження аудиторських рекомендацій: 

1) усне інформування – найпростіший спосіб відстеження аудиторських 

рекомендацій, який передбачає регулярне спілкування із відповідальними за 

впровадження рекомендацій фахівцями об'єкта аудиту, спостереження, аналіз 

прогресу діяльності, тощо. Це може бути зроблено швидко, однак дає обмежені 

докази вжиття заходів; 

2) документальне відстеження – такий спосіб передбачає офіційне 

листування із відповідальними за впровадження рекомендацій фахівцями, 

направлення їм періодичних нагадувань, запитів, тощо; застосування форм 

(опитувальників) для одержання підтвердження від об’єкта аудиту про вжиті 

заходи. Письмова відповідь забезпечує більш якісні докази вжиття заходів, але 

все ще потребує незалежної перевірки внутрішніми аудиторами рівня 

впровадження рекомендацій; 

3) фактичне відстеження – передбачає короткі візити на об’єкт аудиту та 

прямий зв’язок внутрішніх аудиторів із об’єктом аудиту для збору доказів щодо 

заходів із впровадження рекомендацій; 

4) послідуючий аудит – проведення досліджень стану впровадження 

рекомендацій, наданих за результатами попередньо проведених аудитів. 

Перспективною формою відстеження аудиторських рекомендацій має 

стати проведення онлайн конференцій, які безвиїзно можуть проводити 

аудитори з представниками об’єкта перевірки – органу ДКСУ, що спростить їх 

роботу. 

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту визначає які способи (чи їх 

поєднання) застосувати для відстеження результатів впровадження 

аудиторських рекомендацій в кожному окремому випадку. Відстеження та 
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моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій є частиною 

процесу управлінської підзвітності. Адже інформація, отримана за 

результатами відстеження результатів впровадження аудиторських 

рекомендацій, забезпечує регулярний, надійний та важливий внесок у процес 

управління ризиками в системі відповідного органу державної влади. Разом з 

іншими факторами така інформація формує основу для щорічної актуалізації 

ризиків у системі відповідного органу влади, на підставі яких в свою чергу 

формуються плани аудиторської діяльності. 

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту є відповідальним за надання 

інформації стосовно зміни рівня ризиків в системі органу влади (установи) 

керівництву. Крім того, дотримання процесу моніторингу та відстеження 

результатів впровадження рекомендацій виконує ще і стимулюючу роль, 

вимагаючи від осіб, відповідальних за реалізацію визначених заходів, 

конкретних дій та кроків, направлених на їх практичне впровадження. Якщо за 

результатами відстеження внутрішній аудитор вважає, що відповідальні за 

впровадження посадові особи об'єкта аудиту не проводять заходів, 

передбачених в рамках реалізації аудиторських рекомендацій, що має 

наслідком не зменшення (а можливо і збільшення) рівня ризиків, він повинен 

поінформувати про це керівника органу ДКСУ. 

Орган казначейства, в якому проведено внутрішній аудит, зобов’язаний у 

10-ти денний термін з дня виконання рекомендацій повідомити про це підрозділ 

аудиту. Повідомлення повинно містити інформацію про вжиті заходи, 

відповідальних посадових осіб, результат впровадження та у разі наявності 

копії підтвердних документів. 

Отже, результати впровадження аудиторських рекомендацій повинні 

системно відстежуватися, а реалізовані заходи повинні оцінюватися та постійно 

доповідатися керівництву органу ДКСУ. Лише такий підхід забезпечує та 

демонструє керівникові органу ДКСУ ефективність та результативність 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. 
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Таким чином, на підставі аналізу адміністративної процедури 

внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України, в 

підсумку слід зазначити, що: 

1) адміністративна процедура внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України – це діяльність підрозділів внутрішнього аудиту 

ДКСУ, спрямована на удосконалення системи управління, внутрішнього 

контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та 

нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи 

інших недоліків у діяльності окремого підрозділу ДКСУ щодо розпорядження 

бюджетними коштами і підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери його управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і 

рекомендацій; 

2) адміністративна процедура внутрішнього аудиту в системі 

Державної казначейської служби України в тій чи іншій мірі урегульована в: 

Стандартах внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів 

України, Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  

та Порядком проведення внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України, затвердженому наказом Державної 

казначейської служби України. 

3) в межах адміністративної процедури внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ можливо виділити такі стадії: планування діяльності з 

внутрішнього аудиту; безпосередня перевірка об’єкта внутрішнього аудиту; 

підготовка аудиторського звіту та його оприлюднення; відстеження результатів 

впровадження аудиторських рекомендаці [128, С.123-126]; 

4) Порядком проведення внутрішнього аудиту в органах Державної 

казначейської служби України потребує доповнення такими положеннями: 

- Розділ «Особливості дистанційного проведення внутрішнього аудиту 

діяльності підрозділів Казначейства», в якому визначити  такі стадії 

внутрішнього аудиту: підготовка підрозділом Казначейства звіту самоаналізу 
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діяльності та надання його аудиторській групі; вивчення аудиторською групою 

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

матеріалів та інформації, що стосується діяльності; виїзд аудиторської групи до 

підрозділу Казначейства з метою уточнення фактів, вказаних у відомостях про 

самооцінювання, опитування представників підрозділу Казначейства, 

формування рекомендацій щодо вдосконалення якості діяльності підрозділу 

Казначейства; складання звіту про результати внутрішнього аудиту. Також в 

його межах закріпити положення щодо оцінки діяльності підрозділу в 

результаті проведення внутрішнього аудиту, встановивши такі рівні якості 

діяльності підрозділу Казначейства: рівень «A» - діяльність підрозділу 

Казначейства повністю відповідає вимогам ефективного управління та 

використання бюджетних коштів; рівень «B» - діяльність підрозділу 

Казначейства в цілому відповідає вимогам ефективного управління та 

використання бюджетних коштів з недоліками, що не є суттєвими; рівень «B» - 

діяльність підрозділу Казначейства в цілому відповідає вимогам ефективного 

управління та використання бюджетних коштів з недоліками, що не є 

суттєвими; рівень «С» - діяльність підрозділу Казначейства не відповідає 

вимогам ефективного управління та використання бюджетних коштів з 

недоліками, що є суттєвими і мають бути усунені протягом трьох місяців; 

- Розділ «Оцінка ефективності внутрішнього аудиту в підрозділах 

Казначейства», в якому визначити такі складові  системи показників оцінки 

стану внутрішнього аудиту:  кадрова складова, яка характеризує результати 

діяльності внутрішніх аудиторів у Казначействі з позиції людської діяльності, а 

саме: показує штатну чисельність внутрішніх аудиторів, їхні завантаженість та 

кваліфікаційні якості; результативна складова, що визначає підсумкові 

показники діяльності внутрішніх аудиторів у Казначействі, а саме: кількість 

виявлених внутрішніми аудиторами та відшкодованих порушень, кількість 

рекомендацій внутрішніх аудиторів, що були впроваджені в Казначействі після 

їх надання; організаційна складова, що розкриває загальні моменти при 

проведенні внутрішнього аудиту в Казначействі, а саме: відповідність кількості 
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проведених внутрішніх аудитів запланованим, терміни їх проведення [129, с. 

30–35]. 

 

 

2.4 Оцінка якості внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ та 

застосування заходів юридичної відповідальності за результатом 

внутрішнього аудиту 

 

На виконання мети дослідження в межах даного підрозділу роботи 

планується вирішення наступних завдань: здійснення аналізу діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту з метою оцінки функції внутрішнього аудиту 

на предмет відповідності національним стандартам, кодексам, правилам та 

іншим вимогам нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту, 

оцінки ефективності реалізації функції, а також визначення можливості 

здійснення заходів з її покращення; виокремлення основних критерії якості 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ; висловлення пропозицій щодо 

встановлення рівня оцінки якості внутрішнього аудиту підрозділами 

внутрішнього аудиту ДКСУ; обґрунтування необхідності підвищення 

відповідальності керівників підрозділів ДКСУ та висловлення пропозицій щодо 

встановлення заходів дисциплінарної та адміністративної відповідальності за 

порушення бюджетного законодавства, виявленого під час внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ. 

Оцінка якості внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ здійснюється з 

метою визначення ефективності діяльності підрозділів внутрішнього аудиту 

ДКСУ та вироблення рекомендації щодо удосконалення форм, методів та 

адміністративних процедур внутрішнього аудиту. 

Забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту є важливим 

аспектом діяльності з внутрішнього аудиту в державному органі. Постійна та 

періодична оцінка всього спектру діяльності з внутрішнього аудиту є основою 

забезпечення його належної якості та розвитку функції внутрішнього аудиту в 
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державних органах відповідно до вимог національногозаконодавства та кращих 

вітчизняних і міжнародних практик. 

Правові засади процедури оцінки якості внутрішнього аудиту визначені у 

Стандарті 4 «Забезпечення та підвищення якості» Стандартів внутрішнього 

аудиту, які затверджені наказом Мінфіну від 04.10.2011 № 1247 [6]. Відповідно 

до його положень оцінка якості внутрішнього аудиту здійснюєтьсяздійснюють 

керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішня оцінка якості) та Мінфін 

шляхом проведення оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту 

(зовнішня оцінка якості). Керівник підрозділу внутрішнього аудиту щороку 

складає за своїм підписом програму забезпечення та підвищення якості 

внутрішнього аудиту, яку затверджує керівник установи.Метою складання 

програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту є 

безперервний розвиток, удосконалення діяльності підрозділу внутрішнього 

аудиту та підвищення ефективності реалізації функції внутрішнього аудиту в 

установі. Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту 

включає заходи за результатами проведення внутрішніх та зовнішніх оцінок 

якості внутрішнього аудиту. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту в межах 

компетенції забезпечує виконання програми забезпечення та підвищення якості 

внутрішнього аудиту. Внутрішня оцінка якості внутрішнього аудиту 

передбачає постійний моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту та 

періодичні оцінки діяльності з внутрішнього аудиту, які проводить керівник 

підрозділу внутрішнього аудиту.Внутрішня оцінка якості внутрішнього аудиту 

має охоплювати всі аспекти діяльності з внутрішнього аудиту. Періодична 

оцінка діяльності з внутрішнього аудиту проводиться не рідше одного разу на 

рік. Постійний моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту та періодичні 

оцінки діяльності з внутрішнього аудиту повинні мати відповідне 

документальне підтвердження. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту після 

завершення періодичної оцінки діяльності з внутрішнього аудиту звітує 

керівнику установи про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього 
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аудиту, а також інформує його про заходи, які потрібно вжити для 

вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту [6]. 

Нижче доцільно більш детально розглянути адміністративну процедуру 

оцінки якості внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ та виокремити окремі 

положення щодо її удосконалення. 

Заходами з гарантування та підвищення якості внутрішнього аудиту в 

межах внутрішньої оцінки якості аудиту є: постійний моніторинг діяльності, 

періодичний аналіз та оцінка; в межах зовнішньої оцінки якості – оцінка 

функціонування системи внутрішнього аудиту, що проводиться Мінфіном. 

Аналогічні вимоги щодо проведення як внутрішніх, так і зовнішніх оцінок 

якості внутрішнього аудиту передбачені МСВА (стандарти 1300, 1310,1311, 

1312, 1320) [125]. Таким чином можна виокремити два види оцінки якості 

внутрішнього аудиту в органах публічної служби: внутрішню оцінку і зовнішню 

оцінку. 

Внутрішня і зовнішня оцінки якості внутрішнього аудиту – це процесс 

дослідження та аналізу діяльності з внутрішнього аудиту в державному органі з 

метою оцінки функції внутрішнього аудиту на предмет відповідності 

національним стандартам, кодексам, правилам та іншим вимогам нормативно-

правових актів у сфері внутрішнього аудиту, оцінки ефективності реалізації 

функції та визначення заходів з її покращення (рекомендацій щодо 

удосконалення системи внутрішнього аудиту) [130, с.8; 131, c. 62]. Окремі 

автори під оцінкою стану внутрішнього аудиту бюджетної установи розуміють 

результат визначення та аналізу якісних і кількісних характеристик об’єкту 

оцінювання, на їх думку оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи 

передбачає розрахунок комплексу показників, оскільки сам процес 

внутрішнього аудиту припускає реалізацію величезної кількості функцій, якість 

виконання яких досить складно оцінити [132, с.238]. Авторами пропонуються 

такі складові системи показників оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетної 

установи: 10 кадрова складова, яка характеризує результати діяльності 

внутрішніх аудиторів у бюджетній установі з позиції людської діяльності, а 
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саме: показує штатну чисельність внутрішніх аудиторів, їхні завантаженість та 

кваліфікаційні якості; результативна складова, що визначає підсумкові 

показники діяльності внутрішніх аудиторів у бюджетній установі, а саме: 

кількість виявлених внутрішніми аудиторами та відшкодованих порушень, 

кількість рекомендацій внутрішніх аудиторів, що були впроваджені в 

бюджетній установі після їх надання; організаційна складова, що розкриває 

загальні моменти при проведенні внутрішнього аудиту в бюджетній установі, а 

саме: відповідність кількості проведених внутрішніх аудитів запланованим, 

терміни їх проведення [131, с. 237]. 

Внутрішня та зовнішня оцінка якості повинні стосуватись усіх аспектів 

діяльності з внутрішнього аудиту в державному органі, зокрема, організаційно-

правових засад функціонування підрозділу внутрішнього аудиту та кадрової 

політики, внутрішньої нормативно-правової бази з питань внутрішнього 

аудиту, системи планування діяльності з внутрішнього аудиту, організації та 

проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів, 

результативності внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів, моніторингу 

впровадження аудиторських рекомендацій, звітування про діяльність з 

внутрішнього аудиту, взаємодії з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими 

структурами тощо [133, с.130]. 

Оцінювання якості стосується як безпосередньо роботи підрозділу 

внутрішнього аудиту, так і діяльності з внутрішнього аудиту в державному 

органі загалом, в тому числі вищого керівництва та операційних підрозділів. 

Наприклад, в частині забезпечення керівником державного органу належних 

умов для проведення внутрішнього аудиту (укомплектування підрозділу, 

добору  кадрів відповідної кваліфікації,  забезпечення  систематичного 

підвищення їх кваліфікації, вжиття відповідних заходів реагування за 

результатами проведення внутрішніх аудитів тощо). 

При проведенні оцінок якості доцільно застосовувати також 

бенчмаркінг,тобто оцінювати діяльність не лише з точки зору відповідності 

національному законодавству та стандартам, але й з точки зору порівняння з 
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кращими практиками (національними та міжнародними). Головне завдання 

оцінки якості – визначити сфери діяльності з внутрішнього аудиту, які 

потребують покращення та удосконалення. 

За МСВА внутрішні оцінки якості повинні включати постійний 

моніторинг діяльності функції внутрішнього аудиту та періодичні оцінки 

(самооцінки).Постійний моніторинг є невід’ємною частиною повсякденного 

нагляду, перевірки та оцінки функції внутрішнього аудиту. Постійний 

моніторинг входить до регулярних політик та практик управління функцією 

внутрішнього аудиту. Періодичні оцінки проводяться для визначення 

відповідності кодексу етики та стандартам. 

Відповідно до національних Стандартів внутрішня оцінка якості 

передбачає моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту, що проводиться 

керівником підрозділу внутрішнього аудиту, періодичний аналіз діяльності 

такого підрозділу, що проводиться працівниками підрозділу внутрішнього 

аудиту шляхом самооцінки або іншими працівниками установи, що володіють 

практичними знаннями у сфері внутрішнього аудиту. 

Зовнішні оцінки за МСВА повинні проводитися щонайменше один раз на 

п’ять років кваліфікованим незалежним експертом або групоюе кспертів, які н 

еє співробітниками організації.При цьому, зовнішні оцінки можуть бути 

проведені шляхом повної зовнішньої оцінки або самооцінки з незалежною 

зовнішньою ратифікацією (підтвердженням). Зовнішній експерт повинен 

зробитив исновок щодо відповідності кодексу етики та стандартам. 

Незалежність експерту з оцінки або групи таких експертів передбачає 

відсутність фактичного або потенційного конфлікту інтересів, а також 

відсутність належності або підконтрольності тій установі, до якої належить 

функція внутрішнього аудиту. Згідно із вітчизняними Стандартами зовнішня 

оцінка якості внутрішнього аудиту  державного  органу  здійснюється 

Мінфіном  у  встановленому законодавством порядку [6]. 
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Основною формою оцінки якості діяльності підрозділів внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ є внутрішня оцінка якості, засоби, способи та 

процедури якої слід проаналізувати нижче. 

Так, внутрішня оцінка якості – це процес аналізу діяльності з 

внутрішньогоаудиту в державному органі з метою забезпечення (гарантій) 

відповідностідіяльності національним стандартам, кодексам, правилам та 

іншим вимогамнормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту, оцінки 

ефективностіреалізації функції та визначення заходів із забезпечення та 

підвищенняефективності виконання підрозділом внутрішнього аудиту своїх 

завдань, атакож реалізації функції внутрішнього аудиту в державному органі 

загалом [130, с.10; 134, с.55]. 

Внутрішня оцінка якості повинна носити цілісний характер, тобто бути 

вбудована в усі етапи і процедури внутрішнього аудиту та стосуватись усіх 

аспектів діяльності з внутрішнього аудиту в державному органі (організаційно-

правових засад функціонування підрозділу внутрішнього аудитута кадрової 

політики, внутрішньої нормативно-правової бази з питань внутрішнього 

аудиту, системи планування діяльності з внутрішнього аудиту, організації та 

проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів, 

результативності внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів, системи 

моніторингу результатів впровадження аудиторських рекомендацій, взаємодії 

звнутрішніми та зовнішніми зацікавленими структурами тощо). 

У разі утворення підрозділів внутрішнього аудиту в територіальних 

органах  та/або  бюджетних  установах  сфери  управління  відповідного 

державного органу, заходи з гарантування якості (особливо періодичний 

аналізта оцінки), які реалізуються підрозділом внутрішнього аудиту 

апаратудержавного органу, обов’язково мають покривати також діяльність 

такихпідрозділів внутрішнього аудиту в системі державного органу. У 

малочисельних підрозділах внутрішнього аудиту (або утворення самостійної 

посади спеціаліста з питань проведення внутрішнього аудиту) внутрішні оцінки 

якості реалізуються таким працівником шляхом самооцінкит а шляхом 
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залучення до внутрішніх оцінок інших працівників установи, що володіють 

практичними знаннями у сфері внутрішнього аудиту. Як вірно зазначають 

окремі дослідники, запорукою успішної діяльності з внутрішнього аудиту є 

забезпечення його належної якості; у зв’язку з чим подальших досліджень 

потребують питання практичних напрямів забезпечення професійного розвитку 

внутрішніх аудиторів, розробки дієвих заходів із гарантування та підвищення 

якості внутрішнього аудиту у поєднанні зі шляхами керівництва установи щодо 

створення необхідних умов для успішної та ефективної реалізації цієї функції 

[135]. 

Відповідно до Стандартів внутрішня оцінка якості внутрішнього аудиту 

передбачає моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту, що проводиться 

керівником підрозділу внутрішнього аудиту, періодичний аналіз діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту, що проводиться працівниками підрозділу 

внутрішнього аудиту шляхом самооцінки або іншими працівниками установи, 

що володіють практичними знаннями у сфері внутрішнього аудиту. Проведення 

періодичних внутрішніх оцінок якості відповідно до вимог Стандартів 

єчастиною програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього 

аудиту,яка щорічно складається керівником підрозділу внутрішнього аудиту 

тазатверджується керівником установи. 

Порядок, процедури, періодичність та форми (шаблони) проведення 

внутрішніх оцінок якості та складання програми забезпечення та підвищення 

якості внутрішнього аудиту мають бути визначені основними внутрішніми 

документами з питань внутрішнього аудиту. 

Внутрішня оцінка якості внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ 

реалізується в двох формах:  

 1) постійний моніторинг та підтримка реалізації функції внутрішнього 

аудиту в ході організації, проведення та реалізації результатів аудиторських 

досліджень;   

2) періодичні оцінки діяльності підрозділу внутрішнього аудиту(через 

самооцінку, оцінку іншими працівниками, що володіють практичними 
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знаннями у сфері внутрішнього аудиту, щорічне оцінювання діяльності 

державних службовців тощо) [136]. 

Частиною заходів з гарантування якості може бути також вивчення 

позиції зацікавлених сторін (вищого керівництва, керівників структурних 

підрозділів, відповідальних за діяльність та установ-об’єктів внутрішнього 

аудиту) для отримання сторонньої оцінки якості внутрішнього 

аудиту.Важливим аспектом внутрішніх заходів з гарантування якості є 

такожвизначення (спільно з вищим керівництвом державного органу) 

чіткихключових показників діяльності підрозділу внутрішнього аудиту 

(кількіснихта/або якісних вимірюваних індикаторів), у тому числі для 

використання припроведені внутрішніх оцінок якості. 

Набір ключових показників має базуватись на цілях внутрішнього 

аудитута враховувати специфічні аспекти діяльності установи. Такі ключові 

показники мають надавати інформацію, яка задовольнятиме потребу 

різнихкористувачів (вищого керівництва, керівника підрозділу внутрішнього 

аудиту, ЦПГ тощо). Ключові показники діяльності мають охоплювати: 

результати, досягнуті по відношенню до цілей; «додану вартість» діяльності з 

внутрішнього аудиту; фактичне виконання у порівнянні з запланованим тощо. 

Наприклад, ключовими показниками діяльності підрозділу внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ можуть бути:  

- рівень охоплення внутрішніми аудитами мережі об’єктів аудиту 

(зокрема, об’єктів з високим рівнем ризику);  

- частка проведених аудитів ефективності;  

- рівень виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту, відсоток 

вчасно виконаних аудиторських завдань;  

- частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівництвом ДКСУ;  

- рівень впровадження наданих аудиторських рекомендацій;  

- частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність;  

- зменшення частки коментарів до аудиторських звітів, які були враховані 

(зокрема, у зв’язку з неналежним проведенням аудиту);  
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- рівень укомплектування підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ з 

урахуванням загальної потреби в навиках і компетенціях, необхідних для 

виконання аудиторських завдань; 

- частка працівників, які пройшли підвищення кваліфікації тощо. Ключові 

показники діяльності необхідно регулярно переглядати, щоб вони відповідали 

потребам та ефективно використовувались [137]. 

Організація та проведення внутрішніх оцінок якості забезпечується 

керівником підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ. При проведенні внутрішніх 

оцінок якості необхідно дотримуватисьпринципів об’єктивності та 

незалежності, а також достовірності, доступності тапрозорості, взаємодії та 

поваги до державного службовця. 

З результатами проведених внутрішніх оцінок якості мають бути 

ознайомлені всі працівники підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ. Так само, 

всі внутрішні аудитори мають бути обізнані щодо змісту тазаходів програми 

забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. 

Про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту керівник 

підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ обов’язково інформує керівника 

установи. 

Однією з найбільш поширених форм оцінки якості здійснення 

внутрішнього аудиту в діяльності органів публічної влади є постійний 

моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту. 

Постійний моніторинг та підтримка реалізації функції внутрішнього 

аудиту є невід’ємною частиною заходів із забезпечення та підвищення якості 

функції внутрішнього аудиту в державному органі. Він включає безперервний 

нагляд, перевірку та наставництво і навчання працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту. 

Постійний моніторинг та підтримка реалізації функції внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ безпосередньо в ході організації, проведення та 

реалізації результатів аудиторських досліджень здійснюється на рівні: 

- керівника підрозділу внутрішнього аудиту; 
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- керівника аудиторської групи; 

- кожного внутрішнього аудитора, його безпосереднього керівника тощо 

впроцесі виконання завдань [138, с.36]. 

На рівні виконання аудиторського завдання здійснення поточного 

моніторингу функції внутрішнього аудиту передбачає діяльність усіх, 

причетних до виконання цього завдання (внутрішнього аудитора, 

йогобезпосереднього керівника, керівника аудиторської групи, керівника 

підрозділу внутрішнього аудиту). 

Внутрішній аудитор забезпечує якість виконання аудиторських завдань 

шляхом дотримання Стандартів, Кодексу етики, вимог інших нормативно-

правових актів, а також внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту 

та виконання своїх обов’язків на високому професійному рівні. У разі 

проведення аудиторського дослідження групою внутрішніх аудиторів, керівник 

такої аудиторської групи спрямовує та координує діяльність усіх членів групи. 

У таких випадках керівник аудиторської групи має постійно наглядати за 

дотриманням членами аудиторської групи вимог нормативно-правової бази у 

сфері внутрішнього аудиту, ефективності реалізації аудиторського 

дослідження, а також підтримувати постійний зв’язок із керівником підрозділу 

внутрішнього аудиту [139, с.156]. При проведенні аудиторського дослідження 

працівники підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ забезпечують об’єктивність 

висновків в офіційній документації, а керівник аудиторської групи – загальну 

якість результатів роботи аудиторської групи. 

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ здійснює повсякденний 

поточний нагляд за реалізацією функції внутрішнього аудиту на кожній його 

стадії, в тому числі моніторинг за ходом здійснення кожного аудиторського 

завдання. Зокрема, відповідний нагляд полягає у забезпеченні постійного 

здійснення контрольної функції керівника підрозділу внутрішнього аудиту за 

правильністю визначення цілей внутрішнього аудиту та його очікуваних 

результатів, якістю планування внутрішнього аудиту, розподілу трудових 

ресурсів, якістю складання програми аудиту, аудиторського звіту тощо. 
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На рівні керівника аудиторської групи (при плануванні та здійсненні 

аудиторського дослідження) обов’язковим є моніторинг щоденної аудиторської 

діяльності. Керівник аудиторської групи призначається для досягнення цілей та 

забезпечення належної якості внутрішнього аудиту. Виконання функцій 

керівника аудиторської групи передбачає, зокрема:  розподіл завдань та обсягів 

роботи між членами аудиторської групита за потреби – їх коригування;  

контроль ходу виконання завдань кожним членом аудиторської групи, стану 

виконання ними програми, надання їм необхідної допомоги;  вжиття  в  межах  

повноважень  заходів  для  забезпечення об’єктивності і незалежності членів 

аудиторської групи;  інформування керівника підрозділу внутрішнього аудиту 

профактори, що негативно впливають на незалежність і об’єктивність членів 

аудиторської групи;  оцінку відповідності обраних членами аудиторської групи 

методіввнутрішнього аудиту цілі, обсягу, термінам і розподілу трудових 

ресурсів та запотреби – вжиття необхідних заходів;  інформування керівника 

підрозділу внутрішнього аудиту пронеобхідність участі у внутрішньому аудиті 

залучених фахівців/експертів, отримання необхідної інформації від третіх осіб, 

отримання членами аудиторської групи необхідних консультацій, роз’яснень та 

іншої допомоги, включаючи технічну;  розгляд, повернення на доопрацювання 

або схвалення офіційної документації про результати виконання членами 

аудиторської групи завдань під час внутрішнього аудиту. 

Здійснення  моніторингу  керівником  аудиторської  групи  може 

реалізовуватись шляхом: закріплення питань програми за членами аудиторської 

групи тавизначенням часу на їх виконання, а також визначення порядку та 

періодичності робочого звітування про стан виконання завдань; проведення 

перед початком внутрішнього аудиту наради з членами аудиторської групи 

(зокрема, з метою з’ясування розуміння членами групи закріплених за ними 

завдань, обговорення результатів попереднього вивчення об’єкта аудиту, 

обговорення питань аудиту та методів їх дослідження, обговорення можливих 

проблем та ризиків при проведенні аудиторського дослідження тощо); 

постійного нагляду за достатністю ресурсів (людських, часових тощо) на 
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виконання програми аудиту; нагляду за виконанням членами групи закріплених 

завдань, у томучислі дотримання строків та забезпечення належної якості 

виконання завдань (адекватності обраних методів дослідження, аудиторських 

процедур, повноти аудиторських дій тощо) для отримання гарантій того, що 

здійснені аудиторські процедури та зібрані аудиторські докази є достатніми для 

підтвердження аудиторських висновків; надання методологічної та 

консультаційної підтримки членам аудиторської групи; обговорення з членами 

аудиторської групи проблемних питань, що виникають при проведенні 

дослідження, та розробка шляхів їх вирішення; спілкування з працівниками  

установи- об’єкта аудиту для прийняття рішень по будь-якому поточному 

питанню/проблемі; систематична перевірка отриманих результатів на кожному 

етапі проведення аудиторського дослідження; систематичне  (зокрема,  після  

завершення  кожного  етапу дослідження) інформування керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту про хід дослідження; обговорення з членами аудиторської 

групи проектів складених ними офіційних документів за результатами 

аудиторського дослідження, у томучислі щодо повноти дослідження усіх 

питань програми, відповідності та достатності аудиторських доказів для 

наданих аудиторських висновків, правильності кваліфікації встановлених 

фактів порушень та недоліків тощо;  надання  конкретних  і  чітких  вказівок  

щодо  необхідності доопрацювання офіційної документації  за результатами 

аудиторського дослідження; обговорення з членами аудиторської групи 

проекту аудиторських рекомендацій щодо їх якості та відповідності 

встановленим фактам, надання вказівок щодо необхідності доопрацювання 

рекомендацій; обговорення проекту аудиторського звіту та рекомендацій 

зкерівником підрозділу внутрішнього аудиту, забезпечення його 

доопрацюванняу разі необхідності; забезпечення  своєчасного  надання  

аудиторського  звіту  для ознайомлення відповідальним за діяльність, 

проведення обговорення; надання  вказівок  щодо  забезпечення  реалізації  

матеріалів проведеного внутрішнього аудиту та контроль за їх виконанням 

тощо. 
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На рівні керівника підрозділу внутрішнього аудиту поточний моніторинг 

здійснюється в ході візування (погодження) документів, проведення робочих 

нарад тощо у вигляді загального нагляду за плануванням, організацією та 

проведенням внутрішніх аудитів, своєчасністю та якістю складання 

аудиторських звітів, наданих рекомендацій, моніторингом їх впровадження. 

До  основних  заходів,  що  здійснюються  керівником  підрозділу 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ в ході поточного моніторингу 

функції з внутрішнього аудиту, належить: створення необхідних умов для 

результативної роботи підрозділу внутрішнього аудиту; оцінка якості 

складання плану діяльності з внутрішнього аудиту; аналіз завантаженості 

працівників підрозділу внутрішнього аудиту та забезпечення її рівномірності; 

контроль за своєчасністю та повнотою виконання підрозділом внутрішнього 

аудиту плану діяльності з внутрішнього аудиту;  визначення  відповідальних  

осіб  за  здійснення  постійного моніторингу (зокрема, при виконанні 

конкретних аудиторських завдань) та делегування  їм  відповідних  

повноважень. Наприклад,  це  стосується призначення керівника аудиторської 

групи (з урахуванням професійних здібностей, знань, умінь та навичок) та 

делегування йому відповідних повноважень, нагляду за виконанням 

відповідним працівником функційкерівника аудиторської групи, надання 

методологічної та консультаційної підтримки керівнику аудиторської групи; 

опитування працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодонаявності 

конфлікту інтересів перед визначенням складу аудиторської групи;  розгляд,  

підписання/візування  документів,  які  стосуються організації  внутрішніх 

аудитів  (програми аудиту, розпорядчого документу наздійснення аудиту, 

запитів для отримання інформації в порядку вивчення об’єкту внутрішнього  

аудиту тощо);  проведення інструктажу перед початком виконання 

аудиторського завдання для працівників підрозділу внутрішнього аудиту, в 

тому числі з метою оцінки готовності до виконання завдання; загальний нагляд 

за виконанням програми аудиту; запровадження систематичного інформування 

керівником аудиторської групи керівника підрозділу внутрішнього аудиту про 
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хід проведення аудиту;  обговорення з керівником аудиторської групи 

проблемних питань,що виникають при проведенні дослідження, та їх 

вирішення; залучення у разі виявлення недостатності у компетенціях 

працівників  підрозділу  зовнішніх  фахівців/експертів  до  виконання 

аудиторських завдань, оцінки наявності у таких фахівців/експертів відповідної 

кваліфікації та досвіду; систематичне  (зокрема,  після  завершення  кожного  

етапу дослідження) заслуховування аудиторських груп про стан виконання 

аудиторських завдань; розгляд  проекту  аудиторського  звіту,  обговорення  

проектуаудиторського звіту та рекомендацій з керівником аудиторської групи, 

надання конкретних і чітких вказівок щодо необхідності їх доопрацювання; 

надання  вказівок  щодо  забезпечення  реалізації  матеріалів проведеного 

внутрішнього аудиту та контроль за їх виконанням;  аналіз  дієвості  

моніторингу,  що  здійснюється  підрозділом внутрішнього аудиту для 

забезпечення впровадження рекомендацій, наданих зарезультатами внутрішніх 

аудитів; контроль та надання вказівок щодо вжиттядодаткових заходів при 

здійсненні моніторингу впровадження рекомендацій;  систематична оцінка та 

виявлення недостатності у компетенціях підрозділу внутрішнього аудиту, 

вжиття заходів для її усунення; аналіз основних показників діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту,  періодичної  звітності  про  результати  

діяльності  підрозділувнутрішнього аудиту тощо. 

Моніторинг повинен здійснюватись як щодо безпосередньо виконання 

аудиторських завдань, так і щодо загальних організаційних аспектів діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту та заходів з професійного розвитку 

внутрішніхаудиторів. 

Таким чином, всі працівники підрозділу внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ, в межах визначених  повноважень,  відповідальні  за  

забезпечення  якості внутрішнього аудиту, яка реалізується через 

запровадження постійногомоніторингу функції внутрішнього аудиту. Зокрема: 

кожний внутрішній аудитор повинен постійно оцінювати своюроботу з метою 

забезпечення її відповідності вимогам законодавства та внутрішніх документів 
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з питань внутрішнього аудиту; керівник  аудиторської  групи  відповідальний  

за  нагляд  та наставництво (навчання на практиці) членів аудиторської групи 

при виконанні аудиторських завдань; керівник підрозділу внутрішнього аудиту 

відповідальний зазагальну якість роботи підрозділу  внутрішнього аудиту та за 

якість постійного моніторингу функції внутрішнього аудиту. 

Конкретні вимоги, процедури та форми організації і здійснення 

постійного моніторингу та підтримки реалізації функції внутрішнього аудиту 

визначаються у внутрішніх документах державного органу. При цьому, 

необхідно передбачити у внутрішніх документах:  визначення безперервного 

моніторингу як важливого компоненту повсякденної діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту; визначення  повноважень  та  відповідальності  за  

здійснення безперервного моніторингу на всіх рівнях; затвердження шаблонів 

та інструментів для здійснення такого безперервного моніторингу [140, с. 325]. 

На практиці здійснення постійного моніторингу та підтримки реалізації 

функції внутрішнього аудиту в ході виконання аудиторських завдань повинно 

мати відповідне документальне підтвердження. 

Певні аспекти здійснення такого моніторингу можуть підтверджуватись 

письмовими дорученнями, протоколами нарад, доповідними/службовими 

записками, іншими документами, а також візами, підписами, грифами 

затвердження на документах тощо. Водночас, основним підтвердженням 

здійснення постійного моніторингу та підтримки реалізації функції 

внутрішнього аудиту (його безперервності, комплексності та 

відслідковуваності), як правило, слугують відповідні шаблони,  які  

заповнюються  особою,  відповідальною  за  здійснення моніторингу, та 

працівниками, щодо яких здійснювався такий моніторинг. Такі шаблони 

повинні бути формалізовані на рівні установи (затверджені внутрішніми 

документами). Формами відповідних шаблонів можуть бути, зокрема: 

таблиці/довідки/контрольні листи про здійснення моніторингу, які 

заповнюються по мірі виконання заходів постійного моніторингу; висновки до 

аудиторських звітів/матеріалів аудиту, які складаються керівником 
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аудиторської групи та/або керівником підрозділу внутрішнього аудиту за 

наслідками кожного внутрішнього аудиту; анкети з чітко визначеним переліком 

питань, відповіді на які надаються в ході виконання заходів постійного 

моніторингу. Розроблення таких анкет дозволяє не лише задокументувати 

процес здійснення моніторингу відповідальною особою, але й самостійно 

контролювати якість виконання аудиторських  завдань  працівниками  

підрозділу  внутрішнього  аудиту (орієнтуючись на відповідні питання для 

гарантування якості виконання аудиторських завдань); таблиці встановленої 

форми про хід виконання аудиторських завдань, які заповнюються 

працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (наприклад, в електронному 

вигляді із оперативним внесенням основної інформації провиконаний етап 

завдання) та дозволяють здійснювати моніторинг повноти тасвоєчасності 

виконання аудиторських завдань тощо. 

Наступною формою оцінки якості здійснення внутрішнього аудиту в 

діяльності органів публічної влади є періодичні  внутрішні  оцінки  якості  

(періодичний  аналіз діяльності). 

Періодичний аналіз та оцінка діяльності підрозділу внутрішнього аудиту 

в підрозділах ДКСУ (внутрішні оцінки якості) проводяться працівниками 

підрозділу внутрішнього аудиту шляхом самооцінки або іншими працівниками 

установи, що володіють практичними знаннями у сфері внутрішнього аудиту. 

Порядок, процедури, критерії оцінки, періодичність та інші аспекти проведення 

періодичних внутрішніх оцінок якості в кожній окремій установі ДКСУ 

повинен бути визначений у внутрішніх документах установи зурахуванням 

загального порядку та особливостей діяльності установи. 

При цьому, внутрішніми документами установи ДКСУ має бути 

обов’язково визначено: процедури організації та проведення внутрішньої 

оцінки якості (періодичність її проведення, терміни, відповідальні особи за 

проведення оцінки, права і обов’язки посадових осіб установи, пов’язані з 

проведенням такої оцінки, порядок та послідовність дій, їх документальне 

оформлення, вирішення спірних питань, звітування про результати оцінки 
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вищому керівництву та інші організаційні аспекти); форми шаблонів (бланків) 

періодичної внутрішньої оцінки якості;перелік питань, за якими здійснюється 

внутрішня оцінка якості; систему оцінювання, включаючи критерії оцінки; 

порядок реалізації результатів внутрішньої оцінки якості. 

Періодичні внутрішні оцінки якості можуть проводитись надекількох 

рівнях (у декілька етапів), наприклад: 1) періодичні самооцінки працівників; 2) 

періодичний аналіз та оцінка діяльності з внутрішнього аудиту (зохопленням 

усіх аспектів такої діяльності). 

Періодичні самооцінки працівників передбачають аналіз діяльності 

окремо кожного працівника підрозділу внутрішнього аудиту. Самооцінка 

здійснюється усіма працівниками підрозділу внутрішнього аудиту та 

передбачає оцінку якості тих аспектів діяльності внутрішнього аудиту, до 

реалізації яких вони залучались. Крім того, за дорученням керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту, самооцінка може передбачати, коли один працівник  

підрозділу  внутрішнього  аудиту  оцінює  якість  виконання аудиторських 

функцій іншим працівником підрозділу. 

В ході такої самооцінки кожен працівник підрозділу внутрішнього 

аудиту, окрім оцінки власної діяльності з внутрішнього аудиту на предмет 

дотримання  національних стандартів  та інших документів  з питань 

внутрішнього аудиту, може оцінювати якість досягнутих ним результатів 

діяльності порівняно з: іншими працівниками підрозділу внутрішнього аудиту; 

результатами внутрішніх аудитів або контрольних заходів, проведених 

зовнішніми контролюючими органами; кращим досвідом у сфері внутрішнього 

аудиту (наприклад, кращими міжнародними практиками, застосування 

сучасних аудиторських методів і методологічних прийомів) тощо. 

Самооцінка може проводитись як шляхом проведення самостійного 

аналізу якості власної діяльності з внутрішнього аудиту (аналізу складених 

документів, результатів проведених аудитів, якості планування 

аудиторськогодослідження тощо), так і шляхом аналізу результатів 
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проведеного опитування зацікавлених сторін (зокрема, анкетування 

представників  установ- об’єктів аудиту). 

З урахуванням проведеної самооцінки кожен працівник підрозділу 

внутрішнього аудиту ДКСУ аналізує можливість покращення своєї діяльності. 

Крімтого, керівником підрозділу внутрішнього аудиту та/або безпосереднім 

керівником внутрішнього аудитора за результатами проведених самооцінок 

працівників визначаються завдання/заходи, спрямовані на покращення роботи 

внутрішніх аудиторів, запобігання виявленим недолікам та підвищення 

професійного рівня кожного внутрішнього аудитора. 

Самооцінку доцільно проводити шляхом заповнення кожним внутрішнім 

аудитором відповідного бланку опитувальника (анкети), що містить в собі 

визначений перелік запитань з окремих аспектів діяльності з внутрішнього 

аудиту. Відповідний перелік запитань доцільно формалізувати у внутрішніх 

документах установи. Самооцінки доцільно проводити із встановленою 

періодичністю, наприклад, щопівроку або щороку. Результати проведених 

самооцінок враховуються також при проведенні періодичного аналізу та оцінки 

діяльностіз внутрішнього аудиту. 

Окремо можна виділити такий різновид періодичної оцінки як 

проведення  оцінювання  результатів  службової  діяльності  державних 

службовців ДКСУ відповідно до вимог законодавства з питань державної 

служби. Метою  оцінювання  є  визначення  якості  виконання  державним 

службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його 

преміювання,  планування  службової  кар’єри,  визначення  потреби  у 

професійному навчанні. Таке оцінювання сприяє розвитку ініціативи і творчої 

активності державних службовців, визначає їх потенціал, потребу у підвищенні 

кваліфікації та особистому розвитку; плануванню кар’єри, вдосконаленню 

процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і 

підрозділу внутрішнього аудиту в цілому, виявленню організаційних проблем 

та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій. 

Доречі слід відзначити, що ключові показники результативності, ефективності 
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та якості службової діяльності державного службовця категорії «А», «Б». «В» 

визначені Порядком проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців, який затверджений Постановою КМУ від 23 серпня 

2017 року № 640 [141]. 

Періодичний аналіз та оцінка діяльності з внутрішнього аудиту 

(зохопленням усіх аспектів такої діяльності) проводиться, як правило, 

керівником підрозділу внутрішнього аудиту або під його загальним 

керівництвом групою найбільш досвідчених аудиторів. До складу відповідної 

групи за рішенням керівника установи можуть входити і інші працівники 

установи, що володіють практичними знаннями у сфері внутрішнього аудиту 

(наприклад, керівники інших профільних структурних підрозділів установи). 

Періодичність проведення таких внутрішніх оцінок якості на рівні 

нормативних актів з внутрішнього аудиту не визначена. Водночас, 

унаціональних Стандартах  передбачено  щорічне  складання  програми 

забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, яка, в свою чергу, 

маєвключати результати внутрішніх оцінок якості. 

З урахуванням викладеного, а також для оперативного реагування 

наможливі недоліки у діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, підвищення 

ефективності заходів з гарантування і підвищення якості внутрішнього аудиту в 

державному органі такі періодичні оцінки доцільно проводити щороку. 

При проведенні періодичних оцінок діяльності підрозділу внутрішнього 

аудиту обов’язково враховуються результати постійного моніторингу якості 

реалізації функції внутрішнього аудиту, а також результати проведених 

працівниками підрозділу внутрішнього аудиту самооцінок. 

Періодичними внутрішніми оцінками доцільно охоплювати увесь спектр 

діяльності з внутрішнього аудиту в державному органі, зокрема:  організаційно-

правові засади функціонування підрозділу (статус та незалежність підрозділу; 

дотримання вимог Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту; 

організаційно-правова взаємодія керівника підрозділу з керівником органу 

тощо); кадрова політика підрозділу внутрішнього аудиту (чисельність 
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працівників підрозділу та стан його укомплектування; відповідність персоналу 

визначеним внутрішніми документами вимогам; організаційні 

питаннярозстановки кадрів; організація роботи з підвищення кваліфікації 

працівників підрозділу тощо);  внутрішні документи з питань внутрішнього 

аудиту (відповідність Положення про підрозділ, його структурні підрозділи та 

посадових інструкційпрацівників вимогам законодавства; відповідність 

затверджених внутрішніх регламентів з планування, організації, проведення, 

документування внутрішніх аудитів, реалізації їх результатів вимогам 

нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту);  планування 

діяльності з внутрішнього аудиту (дотримання порядку формування та 

затвердження планів, внесення змін до них; дотримання підходів до визначення 

та оцінки ризиків, формування планів на підставі оцінкиризиків; стан 

виконання планів та позапланових доручень тощо);  організаційні  аспекти  

проведення  внутрішніх  аудитів (забезпечення підготовки до проведення 

внутрішнього аудиту; дотримання встановлених вимог при організації 

внутрішніх аудитів; розподіл трудових ресурсів та питань аудиту тощо); 

документування ходу та результатів внутрішнього аудиту (якістьта повнота 

проведених досліджень, аудиторських звітів, оформлення робочих та офіційних 

документів тощо);  реалізація результатів внутрішніх аудитів, моніторинг 

врахування рекомендацій та результатів їх впровадження (результативні 

показники внутрішніх аудитів; якість наданих аудиторських рекомендацій та 

повно та їх впровадження; інформування керівника установи про результати 

аудитів таприйняття ним відповідних рішень; здійснення моніторингу 

впровадження аудиторських рекомендацій тощо); звітування про діяльність 

підрозділу внутрішнього аудиту (достовірність звітних даних; забезпечення та 

якість звітування керівника підрозділу вищому керівництву про результати 

діяльності підрозділу; повнотата своєчасність подання звітності про результати 

діяльності підрозділу до ЦПГ); взаємодія підрозділу внутрішнього аудиту з 

іншими структурними підрозділами та з органами державної влади (взаємодія 

підрозділу внутрішнього аудиту з іншими структурними підрозділами, з 
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органами державної влади та ЦПГ); заходи із забезпечення та підвищення 

якості внутрішнього аудиту (стан виконання програми забезпечення та 

підвищення якості внутрішньогоаудиту; звітування керівнику органу про 

результати внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту та про стан реалізації 

програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту тощо). 

Конкретний перелік питань, за якими оцінюється якість реалізації 

функціївнутрішнього аудиту, має бути визначено у внутрішніх документах. Як 

правило, зовнішня оцінка якості та внутрішня оцінка якості здійснюються за 

аналогічними критеріями, тобто такі питання є типовими для зовнішнього та 

внутрішнього оцінювання, що дає можливість при проведенні внутрішніх 

оцінок попередити та усунути наявні в діяльності недоліки до проведення 

зовнішньої оцінки якості. 

З урахуванням викладеного, при проведенні періодичних внутрішніх 

оцінок  якості  доцільно  користуватись  критеріями  оцінки  якості 

внутрішнього аудиту. Відповідні критерії оцінки поділяються на: ключові 

критерії оцінки – невідповідність такому критерію суттєвовпливає на 

підсумкову оцінку; другорядні критерії оцінки – невідповідність такому 

критерію впливає на підсумкову оцінку за наявності декількох випадків 

невідповідності. 

Оцінка здійснюється, як правило, за кожним із вищевказаних аспектів 

діяльності з внутрішнього аудиту та передбачає надання відповідей на ряд 

питань за кожним ключовим та другорядним критерієм (надання висновку 

щодо відповідності або невідповідності критерію). За результатами  

дослідження  кожного  з  аспектів  визначається підсумковий загальний рівень 

(оцінка) діяльності з внутрішнього аудиту вустанові, який оцінюється за 

п’ятибальною шкалою, залежно від отриманих результатів оцінювання 

(відповідності/невідповідності) визначених критеріїв: 1) рівень становлення; 2) 

рівень розвиток; 3) рівень діяльність; 4) рівень зрілість; 5) рівень приклад.При 

цьому,  у випадку суттєвої невідповідності діяльності з внутрішнього аудиту 
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встановленим вимогам за одним або більше ключовими критеріями підсумкова 

оцінка не може бути вище третього рівня. 

Після оцінювання за відповідними рівнями кожного з досліджуваних 

аспектів може бути визначено також загальний рівень розвитку діяльності 

звнутрішнього аудиту (виходячи з найнижчої отриманої оцінки або ж як 

середнєзначення оцінок за кожним з аспектів). 

В ході проведення наступних періодичних внутрішніх оцінок якості 

доцільно здійснювати порівняння оцінок (рівнів) як за кожним 

досліджуванимаспектом, так і загального рівня розвитку з метою встановлення 

динаміки покращення/погіршення діяльності з внутрішнього аудиту та 

отримання підтвердження того, що в установі відбувається постійний розвиток 

функціївнутрішнього аудиту. 

Результати щорічних внутрішніх оцінок якості оформлюються у формі, 

визначеній внутрішніми документами (як правило у формі оціночних листів).За 

результатами періодичної внутрішньої оцінки доцільно визначитиосновні 

характеристики діяльності з внутрішнього аудиту за відповідним аспектом 

(зокрема, сильні та слабкі сторони). Такий підхід допомагає конкретизувати 

сфери, які потребують удосконалення і покращення. Крім того, за результатами 

оцінки кожного з аспектів мають бути визначені заходи щодо удосконалення 

діяльності з внутрішнього аудиту за відповідним напрямом (з чітким 

зазначенням строків, відповідальних виконавців та очікуваних результатів від 

їх реалізації), які в подальшому також будуть основою для розроблення 

програми забезпечення та підвищення якості. 

Із результатами внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту та 

заходами, рекомендованими з метою підвищення якості цієї функції, 

повиннібути ознайомлені (з документальним оформленням) всі працівники 

підрозділу внутрішнього аудиту. 

Про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту керівник 

підрозділу внутрішнього аудиту інформує керівника установи. Розгляд 

керівником установи результатів періодичної внутрішньої оцінки якості 
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внутрішнього аудиту доцільно здійснювати після ознайомлення усіх 

працівників підрозділу внутрішнього аудиту із результатами оцінювання. 

Керівник установи при цьому може висловити свої зауваження та 

пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди. 

Задокументовані результати внутрішніх оцінок якості разом із щорічними 

програмами забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту 

зберігаються у підрозділі внутрішнього аудиту (із врахуванням вимог 

діловодства та організаційних особливостей кожної установи). 

Аналіз процедур проведення внутрішньої оцінки діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту ДКСУ дає можливість виокремити три її етапи. 

На першому етапі особа, що здійснює оцінку діяльності підрозділу, надає 

відповіді на питання, передбачені у Порядку проведення внутрішньої оцінки 

якості в системі Державної казначейської служби України, затвердженому 

наказом ДКСУ від 31.12.2013 року №222 [142]. 

Система оцінювання передбачає аналіз таких основних аспектів 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ: 

- внутрішньої нормативно-правової бази; 

- планування роботи та стан виконання планів;  

- проведення внутрішніх аудитів; 

- результативності проведених внутрішніх аудитів та реалізації 

результатів аудиторських досліджень; 

- взаємодії з органами державної фінансової інспекції; 

- визначення рівня діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, заходів, 

відповідальних виконавців, термінів реалізації та очікувані результати; 

- надання об'єктивного загального висновку щодо якості реалізації 

функції внутрішнього аудиту та стратегічних напрямів її покращення [117, 

с.632]. 

На другому етапі за кожним аспектом діяльності підрозділу внутрішнього 

аудиту ДКСУ особа, що здійснює оцінку діяльності підрозділу, базуючись на 
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відповідях, визначає рівень діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, заходи, 

відповідальних виконавців, терміни реалізації та очікувані результати. 

Третій етап внутрішньої оцінки діяльності підрозділу передбачає надання 

керівником підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ загального висновку щодо 

якості реалізації функцій внутрішнього аудиту та стратегічних напрямків її 

покращення, що в подальшому становлять основу Програми забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього аудиту. 

З результатами оцінки діяльності підрозділу керівник підрозділу 

внутрішнього аудиту ДКСУ ознайомлює усіх працівників підрозділу. 

Про результати внутрішньої оцінки якості керівник підрозділу 

внутрішнього аудиту щорічно до 15 лютого інформує керівника органу 

казначейства у вигляді доповідної записки, яка повинна містити: 

- підсумки моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту; 

- загальний висновок щодо якості реалізації функції внутрішнього аудиту; 

 стратегічні напрями покращення якості реалізації функції внутрішнього 

аудиту. 

До доповідної записки додаються матеріали внутрішньої оцінки 

діяльності підрозділу та аркуш ознайомлення працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту з результатами внутрішньої оцінки діяльності підрозділу. 

Керівники підрозділів внутрішнього аудиту територіальних органів 

казначейства ДКСУ забезпечують щорічне подання до 1 травня результатів 

внутрішньої оцінки якості до Казначейства України. 

Результати щорічної внутрішньої оцінки якості підрозділу внутрішнього 

аудиту Казначейства України подаються до Державної фінансової інспекції 

разом зі звітом за перше півріччя. 

Керівником підрозділу внутрішнього аудиту щорічно до 1 березня 

складається програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, 

що ним підписується та затверджується керівником органу казначейства. 

Програма повинна містити: 

• - заходи з моніторингу функції внутрішнього аудиту; 
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• - заходи щодо підвищення якості внутрішнього аудиту; 

• - проведення внутрішньої оцінки діяльності; 

• - заходи за результатами зовнішніх оцінок якості діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту (у разі проведення). 

Інформація про наявність та стан виконання програми забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього аудиту включається у звіт про результати 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. 

Наступним етапом здійснення оцінки якості внутрішнього аудиту в 

діяльності підрозділів ДКСУ є формування програми забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього аудиту. 

Відповідно до Стандартів керівником підрозділу внутрішнього аудиту 

щорічно  складається  програма  забезпечення  та  підвищення  якості 

внутрішнього аудиту, що ним підписується та затверджується керівником 

установи. Така програма включає проведення періодичних внутрішніх оцінокта 

заходи за результатами зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту. Керівник 

підрозділу внутрішнього аудиту забезпечує виконання програмизабезпечення 

та підвищення якості внутрішнього аудиту. Метою складання програми 

забезпечення та підвищення якостівнутрішнього аудиту є постійний розвиток, 

удосконалення діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та підвищення 

ефективності реалізації функції внутрішнього аудиту в державному органі 

загалом. 

Щорічна програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього 

аудиту формується за результатами періодичних оцінок якості та постійного 

моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту, а також з урахуванням вивчення 

позиції заінтересованих сторін. Основу програми становлять заходи, 

спрямовані на вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту, усунення та 

недопущення в подальшому встановлених недоліків, зокрема: недоліків, 

встановлених в ході проведення постійного моніторингу функції внутрішнього 

аудиту (зокрема, шляхом перегляду існуючих та запровадження нових 

системних заходів контролю);  недоліків, встановлених за результатами 
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періодичних внутрішніхоцінок якості;порушень та недоліків, встановлених за 

результатами проведених зовнішніх оцінок якості;  впровадження заходів із 

виконання рекомендацій, наданих за результатами зовнішніх оцінок якості; 

впровадження інших заходів з удосконалення функції внутрішнього аудиту 

(наприклад, проведення в підрозділі внутрішнього аудиту фахових навчань з 

питань нового законодавства та міжнародних практик у сфері внутрішнього 

аудиту, змін у законодавстві з питань діяльності відповідного органу/установи,  

змін  законодавства  у  сфері  бюджетного  процесу,бухгалтерського обліку, 

тощо; необхідності проходження працівникаминавчань та підвищення 

кваліфікації; налагодження системи внутрішнього контролю в підрозділі 

внутрішнього аудиту тощо) [143, с.180]. 

Програма забезпечення та підвищення якості повинна містити конкретні 

заходи, терміни їх виконання та відповідальних виконавців. Конкретність 

заходів полягає у тому, що за наслідками їх виконанняповинно бути досягнуто 

вимірювані результати.Не включаються до такої програми заходи і завдання, 

які визначені законодавством у сфері внутрішнього аудиту та є поточною 

діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ (зокрема, формування планів 

діяльності звнутрішнього аудиту, проведення внутрішніх аудитів, складання 

звітності прорезультати діяльності підрозділу тощо). 

Оскільки керівник установи несе відповідальність за якість організації 

внутрішнього аудиту в установі, а програма якості містить в собі формалізовані 

заходи з оцінки та постійного удосконалення діяльності з внутрішнього аудиту, 

то складання відповідної програми має надати керівникові певної міри 

впевненості (гарантії) в тому, що в установі постійно вживається 

комплексзаходів з удосконалення функції внутрішнього аудиту та забезпечення 

її відповідності нормам законодавства і кращим практикам. 

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту ДКСУ відповідальний за 

складання і впровадження (в межах своєї компетенції) програми забезпечення 

та підвищення якості внутрішнього аудиту. Вимоги до форми складання 

програми не визначено нормативно-правовими актами. Підготовка 
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відповідного документу може здійснюватись у формі, визначеній внутрішніми 

документами. 

При цьому, зручним варіантом є складання програми у табличній формі 

(у вигляді плану заходів). Такий спосіб дає можливість у різних графах таблиці 

окремо виділяти зміст заходів, виконавців, терміни, очікувані результати, 

атакож групувати відповідні заходи за різними критеріями. Відповідна 

форматакож дає можливість контролювати повноту, своєчасність виконання 

заходів та досягнення очікуваних результатів.  

Відповідно до МСВА (стандарт 1320) керівник підрозділу внутрішнього 

аудиту повинен звітувати про результати програми забезпечення та підвищення 

якості вищому керівництву [125]. Інформація, що доводиться, повинна 

включати: обсяг і частоту внутрішніх і зовнішніх оцінок; кваліфікацію і 

незалежність експерта(ів), в тому числі щодо потенційних конфліктів інтересів; 

висновки експертів; плани заходів щодо усунення недоліків. 

Згідно із національними Стандартами керівник підрозділу внутрішнього 

аудиту також повинен зі встановленою періодичністю звітувати керівнику 

державного органу про наявність та стан виконання програми забезпечення 

тапідвищення якості внутрішнього аудиту. При цьому, доцільно надавати 

інформацію про конкретні факти, що підтверджують виконання передбачених 

програмою заходів, досягнуті результати (в тому числі щодо визначених 

індикаторів виконання), їх вплив на удосконалення діяльності з внутрішнього 

аудиту. 

Наступним видом оцінки ефективності внутрішнього аудиту діяльності 

підрозділів ДКСУ є зовнішня оцінка якості. 

Зовнішня оцінка якості проводиться з метою  оцінки ефективності 

функціонування системи внутрішнього аудиту. Зовнішня оцінка якості 

внутрішнього  аудиту  діяльності ДКСУ організовується  і проводиться 

посадовими особами структурного підрозділу Мінфіну, на який покладено 

функцію надання оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту 

(відповідальний структурний підрозділ Мінфіну – Департамент гармонізації 



166 

державного внутрішнього фінансового контролю) відповідно до Порядку 

здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи 

внутрішнього аудиту, затвердженого Наказом Мінфіну від 03.05.2017 року 

№480 (далі - Порядок оцінки внутрішнього аудиту) [144].  

Зовнішній оцінці якості передують вивчення та аналіз відповідальним 

структурним підрозділом Мінфіну звітів про результати діяльності підрозділів 

внутрішнього аудиту ДКСУ, результатів внутрішніх оцінок якості та іншої 

інформації про їх функціонування, отриманої на запити Мінфіну. Якщо за 

результатами такого вивчення та аналізу діяльності підрозділів внутрішнього 

аудиту виявлено питання, які потребують детального дослідження, відповідні 

факти враховуються при плануванні проведення оцінок якості в установах, де 

утворено такі підрозділи. 

Оцінка якості проводиться не частіше одного разу на три роки згідно з 

планами роботи відповідального структурного підрозділу Мінфіну, які 

складаються і затверджуються в установленому порядку. 

Під час зовнішньої оцінки якості посадовими особами відповідального 

структурного підрозділу Мінфіну досліджується дотримання керівником та 

працівниками підрозділу внутрішнього аудиту вимог постанови № 1001 та 

Порядку № 1001, Стандартів та інших нормативно-правових актів з питань 

внутрішнього аудиту, а також може здійснюватись оцінка ефективності та 

результативності діяльності з внутрішнього аудиту в ДКСУ. 

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку оцінки внутрішнього аудиту 

під час оцінки якості посадовими особами відповідального структурного 

підрозділу Мінфіну досліджуються: структура підрозділу, його організаційна та  

функціональна незалежність, чисельність працівників підрозділу внутрішнього 

аудиту та стан його укомплектування; наявність внутрішніх документів з 

питань внутрішнього аудиту, їх відповідність Стандартам; планування 

діяльності з внутрішнього аудиту; організація внутрішніх аудитів, зокрема 

розподіл трудових ресурсів,планування внутрішнього аудиту та складання за 

його результатами програми; документування ходу внутрішнього аудиту та 
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його результатів; моніторинг врахування рекомендацій та результатів їх 

впровадження; результати внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту; 

врахування рекомендацій за результатами проведення попередніх оцінок 

якості; достовірність, повнота та своєчасність подання звітності про результати 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту; стан взаємодії підрозділу 

внутрішнього аудиту зі структурними підрозділами установи; наявність 

програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та стан її 

виконання; інші питання діяльності з внутрішнього аудиту. 

Дослідження здійснюється відповідно до критеріїв оцінки якості 

внутрішнього аудиту, які були наведені нами вище. За результатами 

проведення зовнішньої оцінки якості складається звіт та надаються 

рекомендації керівнику установи щодо удосконалення системи внутрішнього 

аудиту ДКСУ. Звіт підписується працівниками відповідального структурного 

підрозділу Мінфіну, які проводили оцінку якості. За результатами зовнішньої 

оцінки якості Мінфін надає керівнику державного органу рекомендації щодо 

удосконалення функціонування системи внутрішнього аудиту. 

Рекомендації повинні містити конструктивні пропозиції щодо 

удосконалення досліджених аспектівд іяльності з внутрішнього аудиту. Вони 

мають бути адекватними та чітко сформульованими. Рекомендації щодо 

удосконалення системи внутрішнього аудиту за результатами оцінки якості 

надсилаються керівнику установи листом Мінфіну із зазначенням строку 

інформування щодо їх врахування. У  разі недотримання керівником  та  

працівниками підрозділув нутрішнього аудиту установи Порядку № 1001, 

Стандартів та Кодексу етики Мінфін повідомляє керівника ДКСУ про 

негативний вплив на якість внутрішнього аудиту. 

У строк, визначений Мінфіном, керівникд ержавного органу інформує 

Мінфін про стан та спосіб врахування наданих рекомендацій. При цьому 

доцільно надавати також копії розпорядчих та інших документів, що 

підтверджують впровадження рекомендацій. Відповідальний структурний 

підрозділ Мінфіну здійснює моніторинг стану впровадження рекомендацій, 
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наданих за результатами зовнішніх оцінокя кості, до повного їх впровадження в 

діяльність ДКСУ. 

 

Висновки до розділу 2 

 

В результаті дослідження механізму адміністративно-правового 

регулювання внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ в межах даного розділу 

роботи здійснено аналіз напрямків застосування внутрішнього аудиту в 

Україні: аудиту ефективності; фінансового аудиту та аудиту відповідності. 

Встановлено, що об’єктами внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ є:  

фінансово-господарська діяльність; обслуговування державного і місцевих 

бюджетів за надходженнями та видатками; управління фінансовими ресурсами; 

ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; інші питання, пов’язані 

з діяльністю об’єкта внутрішнього аудиту в бюджетному процесі та 

взаємовідносинами з його учасниками. Розкрито зміст таких форм 

внутрішнього аудиту, який здійснюється в підрозділах ДКСУ: системний 

(визначений стратегічним планом внутрішнього аудиту, який складається і 

затверджується на три роки); плановий (визначений операційним планом 

внутрішнього аудиту, який складається і затверджується щорічно); 

позаплановий (здійснюється за необхідності, за рішенням керівника ДКСУ або 

керівника його територіального підрозділу). 

Досліджено особливості адміністративно-правового статусу підрозділів 

внутрішнього аудиту ДКСУ. Визначено сучасні теоретико-правові підходи 

щодо з’ясування поняття та змісту адміністративно-правового статусу суб’єкта 

владних повноважень. Здійснено аналіз системи елементів, які складають 

адміністративно-правовий статус підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ, 

виокремлено їх вади та запропоновано напрями його удосконалення. 

З’ясовано науково-теоретичні положення щодо правової природи та  

змісту адміністративних процедур, їх видів та зроблено висновок щодо 
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віднесення адміністративної процедури проведення внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ до контрольно-наглядових адміністративних процедур. 

Виокремлено такі стадії адміністративної процедури внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ:  планування діяльності з внутрішнього аудиту; 

безпосередня перевірка об’єкта внутрішнього аудиту; підготовка аудиторського 

звіту та його оприлюднення;  відстеження результатів провадження 

аудиторських рекомендацій. Здійснено аналіз процесуальних відносин, які 

виникають під час реалізації повноважень підрозділів внутрішнього аудиту 

ДКСУ на даних стадіях цієї адміністративної процедури, виокремлено вади 

такої діяльності та запропоновано окремі пропозиції щодо удосконалення 

правового регулювання цієї процедури. 

Здійснено аналіз діяльності підрозділу внутрішнього аудиту з метою 

оцінки функції внутрішнього аудиту на предмет відповідності національним 

стандартам, кодексам, правилам та іншим вимогам нормативно-правових актів 

у сфері внутрішнього аудиту, оцінки ефективності реалізації функції, а також 

визначення можливості здійснення заходів з її покращення. Виокремлено 

критерії якості внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ та запропоновано 

форми їх запровадження. 

Визначено основні критерії якості внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ, запропоновано встановити рівні оцінки якості внутрішнього аудиту 

підрозділами внутрішнього аудиту ДКСУ. В метою підвищення 

відповідальності керівників підрозділів ДКСУ запропоновано встановити 

заходи дисциплінарної та адміністративної відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у розкритті адміністративно-правових засад 

регулювання внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ, форм, засобів, способів 

та змісту адміністративної процедури внутрішнього аудиту та виокремлення 

напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. За 

результатами дисертації сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що під внутрішнім аудитом в підрозділах ДКСУ слід 

розуміти діяльність спеціально створеного самостійного структурного 

підрозділу внутрішнього аудиту, що є підпорядкованим і підзвітним 

безпосередньо керівнику ДКСУ, яка спрямована на удосконалення системи 

управління, 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 яка передбачає надання незалежних 

висновків і рекомендацій. Завданнями внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ є: визначення ефективності  системи внутрішнього управління 

підрозділом та кадрового менеджменту; встановлення законності використання 

(розподілення) публічних фінансових коштів та матеріальних ресурсів; 

вивчення запобіжників спрямованих на незаконне, неефективне та 

нерезультативне використання бюджетних коштів; надання рекомендації щодо 

удосконалення діяльності за означеними напрямами діяльності. 

2. Доведено, що сфера застосування внутрішнього аудиту в діяльності 

ДКСУ охоплює три напрями діяльності: аудит ефективності; фінансовий аудит; 

аудит відповідності. При цьому  обов’язковими об’єктами внутрішнього аудиту 

в діяльності ДКСУ є: внутрішня та зовнішня фінансово-господарська 

діяльність; обслуговування державного і місцевих бюджетів за надходженнями 

та видатками; надання адміністративних в тому числі і інформаційних послуг; 
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управління наявними фінансовими ресурсами; ведення бухгалтерського обліку 

та складання звітності; якість персоналу та можливості підвищення його 

кваліфікації; розвиток матеріально-технічної бази; запровадження інноваційних 

технологій в діяльності; використання зарубіжного досвіду в діяльності. До 

форм внутрішнього аудиту в діяльності ДКСУ слід віднести: системний 

внутрішній аудит (визначений стратегічним планом внутрішнього аудиту, який 

складається і затверджується на три роки); плановий внутрішній аудит 

(визначений операційним планом внутрішнього аудиту, який складається і 

затверджується щорічно); позаплановий внутрішній аудит (здійснюється за 

необхідності, за рішенням керівника Казначейства або керівника його 

територіального підрозділу). Перспективним напрямком розвитку 

внутрішнього аудиту в діяльності ДКСУ визнано необхідність впровадження 

зарекомендованої в провідних країнах світу процедури дистанційного 

внутрішнього аудити в системі ДКСУ з використанням ІТ-ресурсів. 

3. З’ясовано міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, з урахуванням 

чого запропоновано наступні основні напрями вдосконалення стандартів 

внутрішнього аудиту в Україні: створення професії «внутрішній аудитор» та 

розвиток відповідного інституту; формування зацікавленості та необхідності 

розвитку даної професії як нарівні держави, так і на рівні підприємств різних 

галузей; розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання 

аудиту; формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту; 

розробка організаційно-технологічних схем та процедур внутрішнього аудиту; 

вдосконалення методології внутрішнього аудиту; здійснення професійної 

підготовки фахівців з внутрішнього аудиту тощо. 

4. Запропоновано запозичити зарубіжний, перед усім досвід європейських 

країн щодо ефективності здійснення внутрішнього аудиту, зокрема досвіду 

Французької республіки у запровадженні таких видів внутрішнього аудиту: 

відповідності, ефективності та розвитку, а також щодо розширення структур та 

повноважень підрозділів внутрішнього аудиту органів публічної адміністрації 

шляхом створення департаменту внутрішнього аудиту центрального органу 
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виконавчої влади, який має складатись з наступних 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 з урахуванням того, що до сфери 

управління даних органів віднесені державні підприємства, установи та 

організації, в тому числі які надають адміністративні послуги (сервісні центри). 

5. Встановлено, що під адміністративно-правовим статусом підрозділів 

внутрішнього аудиту ДКСУ слід розуміти їх правове положення в системі 

публічного адміністрування у адміністративно-бюджетній сфері, що 

визначається шляхом закріплення у чинному адміністративному законодавстві 

мети їх створення, завдань, функцій, предметів відання, повноважень, гарантій 

діяльності та відповідальності, що дозволяє їм бути учасником 

адміністративно-правових відносин. Метою створення та діяльності підрозділів 

внутрішнього аудиту ДКСУ є оцінка законності діяльності самостійних 

структурних підрозділів ДКСУ, результатів управління державними ресурсами, 

правильності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

ефективності господарської діяльності в межах реалізації державної політику у 

сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів 

відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 

Основною функцією підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ є внутрішній 

контроль за дотриманням підрозділами ДКСУ законності управління 

державними ресурсами, правильності ведення бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності та ефективності господарської діяльності. 

6. Встановлено, що удосконаленню адміністративно-правового статусу 

підрозділів внутрішнього аудиту ДКСУ сприятиме: доповнення п.4 Положення 

про ДКСУ нормою такого змісту: «здійснює внутрішній аудит з метою 

забезпечення керівництва незалежною оцінкою діяльності самостійних 
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структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства, 

результатів управління державними ресурсами, правильності ведення 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, законності та ефективності 

господарської діяльності»; підготовка та затвердження типового Положенням 

про підрозділи внутрішнього аудиту ДКСУ, в якому чітко має бути визначено 

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

доброчесності, допущення конфлікту інтересів та порушень інших обмежень, 

визначених Законом «Про запобігання корупції». 

7. Встановлено, що під адміністративною процедурою внутрішнього 

аудиту в підрозділах ДКСУ слід розуміти діяльність підрозділів внутрішнього 

аудиту ДКСУ, спрямовану на удосконалення системи управління, внутрішнього 

контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та 

нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи 

інших недоліків у діяльності окремого підрозділу ДКСУ щодо розпорядження 

бюджетними коштами і підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери його управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і 

рекомендацій. 

З’ясовано, що адміністративна процедура внутрішнього аудиту в системі 

ДКСУ в тій чи іншій мірі урегульована у: Стандартах внутрішнього аудиту; 

Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту; Порядку проведення внутрішнього аудиту в органах 

Державної казначейської служби України. В межах адміністративної процедури 

внутрішнього аудиту в підрозділах ДКСУ можливо виділити такі стадії: 

планування діяльності з внутрішнього аудиту; безпосередня перевірка об’єкта 

внутрішнього аудиту; підготовка аудиторського звіту та його оприлюднення; 

відстеження результатів впровадження аудиторських рекомендацій. 

8. Визначено, що основними критеріями якості внутрішнього аудиту в 

підрозділах ДКСУ є: 1) організаційно-правові засади функціонування 

підрозділу внутрішнього аудиту (наявність самостійного підрозділу, його 

незалежність, підпорядкованість керівнику органу, наявність та ефективність 
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діяльності  аудиторського комітету); 2) 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 та 

результати підвищення кваліфікації); 3) внутрішні документи з питань 

внутрішнього аудиту (наявність розроблених внутрішніх методик проведення 

аудитів з урахуванням специфіки діяльності установи); 4) планування 

діяльності з внутрішнього аудиту (наявність розроблених та затверджених 

планів проведення внутрішніх аудитів та графіків їх проведення, стан їх 

виконання); 5) стан проведення внутрішніх аудитів (документування ходу та 

результатів внутрішнього аудиту); 6) реалізація результатів внутрішніх аудитів 

(моніторинг врахування рекомендацій та результатів їх впровадження); 7) 

звітність про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту (оцінка звітів за 

результатами аудиту); 8) самооцінка  діяльності та заходи із забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього аудиту. Запропоновано встановити такі рівні 

оцінки якості  внутрішнього аудиту підрозділами внутрішнього аудиту ДКСУ: 

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

9.  Обґрунтовані наукові положення щодо визначення таких шляхів 

удосконалення правових засад внутрішнього аудиту органів публічної влади в 

цілому та органів і структур ДКСУ, зокрема:  

1) прийняття Закону України «Про внутрішній аудит» в якому визначити 

правові засади внутрішнього аудиту, а саме: поняття внутрішнього аудиту, його 

мету та завдання; принципи внутрішнього аудиту; об’єкти внутрішнього 

аудиту; суб’єкти внутрішнього аудиту та їх повноваження; процедури 

внутрішнього аудиту; контроль та оцінку якості внутрішнього аудиту;  

2) доповнення Порядку проведення внутрішнього аудиту в органах 

Державної казначейської служби України:  

- Розділом «Особливості спрощеної процедури внутрішнього аудиту 

діяльності підрозділів ДКСУ», в якому визначити  такі стадії внутрішнього 

аудиту: підготовка підрозділом ДКСУ звіту самоаналізу діяльності та надання 
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його аудиторській групі; вивчення аудиторською групою відомостей про 

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

інформації, що стосується діяльності; виїзд аудиторської групи до підрозділу 

ДКСУ з метою уточнення фактів, вказаних у відомостях про самооцінювання, 

опитування представників підрозділу ДКСУ, формування рекомендацій щодо 

вдосконалення якості діяльності підрозділу ДКСУ; складання звіту про 

результати внутрішнього аудиту. В його межах закріпити положення щодо 

оцінки діяльності підрозділу в результаті проведення внутрішнього аудиту, 

встановивши такі рівні якості діяльності підрозділу ДКСУ: рівень «A» - 

діяльність підрозділу ДКСУ повністю відповідає вимогам ефективного 

управління та використання бюджетних коштів; рівень «B» - діяльність 

підрозділу ДКСУ а в цілому відповідає вимогам ефективного управління та 

використання бюджетних коштів з недоліками, що не є суттєвими; рівень «Е» - 

діяльність підрозділу ДКСУ не відповідає вимогам ефективного управління та 

використання бюджетних коштів з недоліками, що є суттєвими і мають бути 

усунені протягом трьох місяців; 

- Розділом «Оцінка ефективності внутрішнього аудиту в підрозділах 

ДКСУ», в якому визначити такі складові системи показників оцінки стану 

внутрішнього аудиту: кадрова складова, яка характеризує результати діяльності 

внутрішніх аудиторів у ДКСУ з позиції людської діяльності, а саме: показує 

штатну чисельність внутрішніх аудиторів, їхні завантаженість та кваліфікаційні 

якості; результативна складова, що визначає підсумкові показники діяльності 

внутрішніх аудиторів у ДКСУ, а саме: кількість виявлених внутрішніми 

аудиторами та відшкодованих порушень, кількість рекомендацій внутрішніх 

аудиторів, що були впроваджені в ДКСУ після їх надання; організаційна 

складова, що розкриває загальні моменти при проведенні внутрішнього аудиту 

в ДКСУ, а саме: відповідність кількості проведених внутрішніх аудитів 

запланованим, терміни їх проведення; 

3) доповнення КУпАП статтею 188-56 «Невиконання рішень 

внутрішнього аудиту щодо усунення порушень бюджетного законодавства», в 
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якій закріпити адміністративну відповідальність за невиконання вимог щодо 

усунення порушень бюджетного законодавства, виявлених під здійснення 

внутрішнього аудиту. 
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