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Мельник Л. І., Шот А. П. Імплементація європейських вимог державного аудиту у вітчизняну практику
У статті розглянуто головні завдання органу державного фінансового контролю в Україні. Визначено недоліки чинної системи державного фі-
нансового контролю та надано пропозиції органам державного фінансового контролю в системі бюджетного регулювання щодо вдосконалення 
окремих напрямів роботи. Проаналізовано стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2017–2021 рр. і зроблено від-
повідні висновки. Запропоновано напрямки вдосконалення для поліпшення й оптимізації роботи органів фінансового контролю в Україні. Адже від 
ефективності державного фінансового контролю багато в чому залежить добробут народу, задля чого одна з найважливіших функцій державно-
го управління має бути спрямована на виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління фінан-
совими ресурсами та державною власністю, а також на своєчасне вжиття необхідних відповідних коригувань і запобіжних заходів. Сучасний світ 
завжди вимагає вдосконалення системи фінансового контролю. Україна як держава, що розвивається, не стоїть осторонь від цього. Постійно про-
водиться робота з реформування системи державного фінансового контролю. Залучаються науковці, експерти, представники громадськості, ви-
користовується міжнародний досвід. Незважаючи на значний обсяг роботи, що вже здійснена в процесі реформування системи державного контр-
олю в Україні, формування потужної й ефективної системи державного фінансового контролю ще й досі залишається однією з найважливіших 
державних проблем сьогодення, про що, зокрема, свідчить статистика діяльності Західного офісу Держаудитслужби за 2019–2020 рр., наведена 
в даній статті. Важливо те, що Україна рухається в правильному напрямі шляхом удосконалення системи державного фінансового контролю.
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Державний аудит є однією з ключових ланок у 
системі державного управління та регулюван-
ня економіки. В основному він спрямований 

контроль за законністю виконання державного бю-

джету, а отже, включає в себе всі аспекти, що нале-
жать до системи зовнішнього, незалежного публічно-
го контролю за діяльністю будь-яких органів держави. 
Варто зазначити, що від того, як побудована в Україні 
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система державного аудиту, залежить довіра грома-
дян країни, а також зарубіжних партнерів та інвесто-
рів. Отже, глибинні трансформації в усіх сферах жит-
тєдіяльності суспільства, пов’язані з глобальними сві-
товими процесами, прагнення України інтегруватися 
в Європейський Союз потребують ефективної страте-
гії державного управління, у тому числі й державного 
аудиту, адаптованої до міжнародних стандартів.

Дослідженням напрямів удосконалення сис-
теми державного аудиту в Україні на основі євро-
пейського досвіду присвячені праці таких учених і 
науковців, як: Є. Дейнеко, Ю. Ісаченко, Т. Костенко,  
А. Любенко, Л. Михальчишина, В. Піхоцький, Є. Ро-
манів, Р. Рудніцька, І. Стефанюк.

Метою дослідження є визначення напрямів 
удосконалення системи державного аудиту на основі 
вимог Європейського Союзу.

Розвиток і становлення державного аудиту в 
Україні відбувається з урахуванням багатого 
досвіду Європейського Союзу, куди інтегруєть-

ся наша країна. Вступ України в ЄС передбачає низку 
змін законодавчого характеру та реформування ад-
міністративного устрою держави відповідно до стан-
дартів ЄС. Не є винятком і реформування системи 
державного аудиту.

Розбудова державного аудиту як у світовій 
практиці, так і у вітчизняній нерозривно пов’язана 
зі становленням і розвитком системи фінансового 
контролю в державному секторі.

До фінансового контролю в базовій моделі ЄС 
належить: державний внутрішній фінансовий контр-
оль, зовнішній аудит, захист фінансових інтересів 
ЄС та боротьба з шахрайством. Країни – члени ЄС 
та країни – кандидати до ЄС незалежні у визначенні 
механізмів контролю за управлінням національними 
фінансами, створенні відповідних державних інсти-
туцій для контролю та розбудови національної сис-
тем фінансового контролю, яка відповідає потребам 
і стратегічним векторам держави. Водночас базова 
модель фінансового контролю, яка визначена в ЄС, 
повинна бути побудована країною, яка висловила 
своє бажання вступити до Європейського Союзу, та 
функціонувати відповідно до правил ЄС. 

Сучасний стан державного аудиту в Україні ха-
рактеризується значними процесами реформування, 
які стосуються всіх сторін здійснення фінансового 
контролю. Що стосується державного фінансового 
контролю, нині відбуваються зміни всієї його пара-
дигми: 
 контроль з фіскальної спрямованості перехо-

дить на більш рекомендаційний характер;
 основні контрольні функції тепер зосеред-

жені на керівника кожної окремої бюджетної 
установи;

 внутрішній контроль починає носити пере-
важаючий характер і впроваджується в діяль-

ність усіх суб’єктів господарювання, які ма-
ють відношення до використання бюджетних 
коштів і державного майна. 

Однак наявна кількість бюджетних правопору-
шень, високий рівень корупції свідчать про необхід-
ність реформування цієї системи.

Сучасна система держаного контролю склада-
ється з трьох рівнів, де найголовнішою лан-
кою є централізований зовнішній контроль 

від імені Уряду та Парламенту. На другому рівні пра-
цюють децентралізовані підрозділи, що підтримують 
ефективність діючої системи, а також контролюють 
регіональні підрозділи органів державного аудиту, 
які є найнижчим рівнем цієї системи. Беручи до ува-
ги вищесказане, можна стверджувати, що саме така 
система була запозичена на основі практики євро-
пейських країн. На нашу думку, запровадження такої 
системи було позитивним рішенням, адже воно є не 
лише по суті єдиним шляхом забезпечення належно-
го рівня фінансової дисципліни в державі, але й од-
нією з передумов вступу України до ЄС. 

У вітчизняній практиці відповідно до потреби 
та специфіки побудови економіки одними із ключо-
вих компонентів системи фінансового контролю є 
державний фінансовий контроль, що здійснюють ор-
гани Держаудитслужби від імені Уряду України (уря-
довий контроль); державний зовнішній фінансовий 
контроль (аудит), який здійснює Рахункова палата 
від імені Верховної Ради України (парламентський 
контроль); державний внутрішній фінансовий контр-
оль (внутрішній контроль і внутрішній аудит), органі-
зація та функціонування якого забезпечується розпо-
рядниками бюджетних коштів.

Якщо порівнювати із системою фінансового 
контролю ЄС, то зовнішній контроль (аудит) у наці-
ональній практиці, враховуючи повноваження, місію 
відповідних органів, рівень незалежності стосовно 
об’єкта контролю, представлений двома важливими 
інституціями, а саме: Держаудитслужбою та Рахунко-
вою палатою. Наявність двох зовнішніх органів контр-
олю (аудиту), які діють від імені різних гілок влади, на 
даному етапі розвитку країни зумовлено, насамперед, 
станом фінансово-бюджетної дисципліни, рівнем пра-
восвідомості керівників установ, організацій і підпри-
ємств у державному секторі та необхідністю комплек-
сного та системного контролю за дотриманням ними 
принципів законності, ефективності та результатив-
ності, прозорості під час управління та використання 
публічних коштів. Крім того, наявність двох зовнішніх 
органів контролю (аудиту) в національній практиці є 
системою стримувань і противаг, яка в міжнародному 
розумінні є позитивною практикою та сприяє підви-
щенню ефективності та якості заходів, зокрема аудиту, 
що проводяться відповідними органами.

На основі європейської практики Україна запо-
зичила й те, що державні аудитори також можуть здій-
снювати іншу діяльність, крім проведення аудитів.
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Зокрема: 
 допомагати законодавчому органу виносити 

питання на слухання; 
 вдосконалювати методи контролю та підходи 

до оцінки виконання нових програм і діючих 
програм; 

 здійснювати прогноз оцінки виконання про-
грам без оцінки поточних операцій/результатів; 

 брати участь у слідчих діях.
Саме це відіграє позитивну роль розслідуванні 

справ, що стосуються шахрайства та розкрадання фі-
нансових ресурсів.

Наступним важливим, на наш погляд, аспек-
том, на який варто звернути увагу, є те, що з 
початком реформ у сфері контролю держав-

них фінансів в Україні відбувся перегляд розуміння 
сутності усталеного поняття «державний фінансовий 
контроль». Аналізуючи світову практику здійснення 
державного фінансового контролю, можна відзначи-
ти те, що як важливий державний інститут держав-
ний аудит існує сьогодні практично в усіх країнах сві-
ту. Також діє міжнародна організація вищих органів 
державного фінансового контролю (INTOSAI), яка 
створена у 1953 р. з метою вивчення та поширення 
позитивного досвіду в контролюючій практиці. Озна-
йомлення з кращим досвідом зарубіжних країн, член-
ство України в міжнародних організаціях INTOSAI та 
EUROSAI, активна участь у їх заходах спонукали до 
перегляду концепції контролю. Але, незважаючи на 
певні недоліки, державний фінансовий контроль має 
відповідати принципам, напрацьованим як вітчиз-
няною практикою, так і визначеним Міжнародною 
організацією вищих органів фінансового контролю 
(ІNТОSАІ) ще у 1977 р. у «Лімській декларації про ке-
рівні принципи фінансового контролю». Вона вклю-
чає в себе рахункові палати та подібні до них контро-
люючі органи 189 держав світу.

Однією з ключових передумов вступу України 
до Європейського Союзу є налагодження ефективної 
системи внутрішнього контролю та діяльність під-
розділів внутрішнього аудиту в органах державної 
влади. Реалізація цього пріоритетного напрямку пе-
редбачена Бюджетним кодексом України [1], а також 
Стратегією реформування системи управління дер-
жавними фінансами [2].

Відповідно до Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами на 2017–2021 рр. 
у частині щодо зовнішнього фінансового контролю 
визначено посилення ролі та ефективності роботи 
Рахункової Палати як дієвого незалежного контролю 
за ефективністю використання державних коштів, а 
саме [2]:
 стратегічний план розвитку Рахункової Палати 

України для реалізації розширеного мандату;
 підвищення ефективності аудиту відповідно 

до міжнародних стандартів;

 посилення моніторингу виконання рекомен-
дацій за результатами аудиту;

 поліпшення співпраці та координації між Ра-
хунковою Палатою України та Верховною Ра-
дою.

Як відомо, чинна система державного фінансо-
вого контролю складається з окремих видів, методів, 
форм і суб’єктів. При цьому кожен елемент системи 
державного фінансового контролю має власні недолі-
ки та є далеким від досконалості. До недоліків чинної 
системи державного фінансового контролю можна 
віднести таке: 
 громіздка та неефективна організаційно-

функціональна структура системи державно-
го фінансового контролю; 

 недосконале правове поле та методологічне 
забезпечення; 

 відсутність дієвої системи внутрішнього фі-
нансового контролю; 

 незадовільний стан фінансово-бюджетної 
дисципліни; 

 низька відповідальність учасників бюджетно-
го процесу [3].

Державний фінансовий повинен встановлювати 
крайні межі, за якими настають незворотні наслідки 
в розвитку суспільства. Саме в цьому полягає відмін-
ність державного фінансового контролю від контр-
олю, який здійснюється такими органами, як відділи 
внутрішнього аудиту, фіскальні структури, які під-
звітні виконавчій владі й обслуговують її інтереси. 
Вони вбудовані в систему управління конкретних 
відомств і завжди керуватимуться відомчими прин-
ципами. Головне в діяльності Вищих органів держав-
ного фінансового контролю – визначення критичних 
меж стійкості системотворчих інститутів суспіль-
ства: бюджету, безпеки, інформаційних ресурсів, еко-
логії та здійснення моніторингу поточного стану за-
садничих інститутів відносно виявлених критичних 
меж стійкості [4].

Основними завданнями Стратегії реформу-
вання системи управління державними фі-
нансами на 2017–2021 рр. відповідно до єв-

ропейських стандартів є впровадження стратегічного 
планування та середньострокового бюджетного пла-
нування та дієвої системи планування й оцінювання 
виконання державного бюджету за результатами.

Отже, на основі стратегії реформування системи 
управління державними фінансами на 2017–2021 рр.  
слід зазначити, що на сьогоднішній день зроблено 
такі вдосконалення:
 здійснено фінансове інспектування на основі 

аналізу ризиків і з акцентом на серйозні по-
рушення, шахрайство та корупцію;

 затверджено програму розвитку чинних і за-
провадження нових напрямів аудиту в Держ-
аудитслужбі та їх стандартизація;
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 створено інформаційно-аналітичну систему 
для автоматизованого ризикоорієнтованого 
відбору об’єктів контролю.

Світова практика доводить, що організація зо-
внішнього аудиту та наділення повноваженнями від-
повідних органів зовнішнього аудиту або органу фор-
мується в кожній країні залежно від її потреб і законо-
давчого устрою. Тому ідеальної й універсальної фор-
мули здійснення аудиторської функції чи організації 
та функціонування відповідних інституцій не існує.

Варто зазначити, що кожен процес імплемен-
тації кращого світового досвіду чи адаптації 
нормативно-методологічного забезпечення до 

ISSAI або нормативно-правових актів ЄС доцільно 
здійснювати поетапно, на основі порівняльно-право-
вого аналізу та врахування особливостей національ-
ного законодавства, устрою, побудови системи дер-
жавних фінансів і економіки, пріоритетів і напрямів 
розвитку країни, спроможності системи тощо.

Усю цю специфіку та можливі особливості 
функціонування органів зовнішнього аудиту та кра-
щу практику здійснення аудиторської функції нама-
гаються врахувати INTOSAI при розробленні ISSAI.

Також варто зазначити, що перед державним 
фінансовим контролем поставлені такі завдання: 
 проведення спеціалізованих аудитів (ІТ, дер-

жавні закупівлі);
 підвищення ефективності фінансового ін-

спектування [5].
Процес трансформації нормативно-правового 

забезпечення аудиту відбувається за належного нау-
ково-практичного обґрунтування, враховуючи прин-
ципи ISSAI, має не стихійний, а взаємоузгоджений 
характер, концептуальний, комплексний і система-
тичний підхід, враховуючи особливості національно-
го законодавства, інших нормативно-правових актів, 
які регламентують повноваження органів державно-
го фінансового контролю, напрямів їхнього розвитку 
та пріоритети розвитку системи державного фінан-
сового контролю на державному, регіональному та 
місцевому рівнях.

Повертаючись до практики здійснення фінан-
сового контролю на території ЄС, не можна оминути 
увагою таку організацію, як Європейська рахункова 
палата, або Європейський суд аудиторів – European 
Court of Auditors. По суті, це один із семи інститутів, 
який керує Європейським Союзом. Усі заходи, які 
використовує у своїй діяльності Європейська рахун-
кова палата, безперечно, спрямовані на забезпечен-
ня економії й ефективності використання публічних 
коштів ЄС на всіх рівнях та отримання максимальної 
грошової вигоди громадянами Європейського Союзу.

Нині можна вважати теоретично доведеним і 
практично підтвердженим досвідом багатьох розви-
нених країн той факт, що для досягнення оптималь-
ної ефективності державного фінансового контролю 

потрібно рухатися одночасно та досить рівномірно 
одразу за декількома напрямами, зокрема такими, як:
 формування правової бази контролю, яка від-

повідає політичному устрою й економічному 
розвитку країни; 

 створення на всій території країни єдиного 
поля фінансового контролю за наявності ви-
раженої контрольної вертикалі; 

 утворення стійкого кваліфікованого кадрово-
го потенціалу органів фінансового контролю.

Отже, органам державного фінансового контр-
олю в системі бюджетного регулювання є над чим 
працювати, зокрема слід вдосконалити такі напрями 
роботи:

1. Ширше впроваджувати ризикоорієнтований 
підхід проведення дистанційного аудиту бю-
джетної ефективності, що спрямований на 
організацію фінансового контролю не за всіма 
об’єктами, а за найбільш ризикованими. 

2. Урегулювання питання належного відшкоду-
вання фінансових ресурсів за вчинені фінан-
сові порушення, у тому числі за розтрату дер-
жавних коштів.

3. Посилення кадрового складу органів фінан-
сового контролю, розроблення навчальних 
програм і програм сертифікації працівників 
за міжнародними зразками. Поряд із цим 
необхідним є підвищення етично-морального 
рівня та професійної кваліфікації державних 
службовців, які працюють у бюджетній сфері.

4. Покращення матеріально-технічного та фі-
нансового забезпечення функціонування сис-
теми державного фінансового контролю [6]. 

Таким чином, для того, щоб довести ефектив-
ність упровадження європейських вимог у віт-
чизняну практику, для прикладу проаналізує-

мо суми виявлених Західним офісом Держаудитслуж-
би втрат під час проведення планових ревізій протя-
гом 2019–2020 рр. у галузевому розрізі (табл. 1).

Проведений аналіз показав, що під час проведе-
них у 2020 р. планових ревізій у галузі освіти у 5 ви-
щих навчальних закладах установлено порушення, 
що призвели до втрат на загальну суму 2,6 млн грн. 

За наслідками проведених ревізій фінансово-
господарської діяльності комунальних підприємств 
(закладів) охорони здоров’я виявлено фінансові по-
рушення на суму 13,2 млн грн, з яких незаконних ви-
датків – у 12,7 млн грн, недоотримання фінансових 
ресурсів – майже 0,5 млн грн. 

Під час державних фінансових аудитів у галузі 
культури встановлено фінансових порушень на суму 
66,3 млн грн, з них фінансових порушень, що при-
звели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, –  
0,8 млн грн і фактів неефективних управлінських дій 
(рішень) або ризикових операцій, що призвели чи мо-
жуть призвести до упущених вигод/недоотриманих 
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Таблиця 1

Втрати, виявлені Західним офісом Держаудитслужби в галузевому розрізі за 2019–2020 р.

Галузь
Виявлено втрат на загальну суму, 

млн грн
Притягнуто до адміністративної  

відповідальності, осіб

2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р.

Освіта 2,9 2,6 20 27

Охорони здоров’я 15,3 13,2 15 23

Культура 72,3 66,3 15 14

Аграрна, екологія  
та природокористування 3,2 0,8 7 5

Житлово-комунальне 
господарство 205,6 301,7 11 15

Промисловість,  
енергетика, транспорт  
і фінансові послуги

46,0 33,0 9 8

Джерело: складено на основі [7].

доходів або непродуктивних/зайвих витрат – 65,5 
млн грн.

За наслідками проведених контрольних заходів 
на підприємствах аграрної галузі, екології та приро-
докористування встановлено порушення та недоліки, 
що призвели до втрат на загальну суму 0,8 млн грн.

За наслідками ревізій, проведених у галузі жит-
лово-комунального господарства Львівської області 
та м. Львова, встановлено фінансові порушення, що 
призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну 
суму 301,7 млн грн, у тому числі недоотримання фі-
нансових ресурсів – на суму 8 млн грн і незаконних 
витрат – 293,7 тис. грн.

З метою забезпечення підвищення ефективності 
управління підприємствами Західним офісом Держ - 
аудитслужби надано 33 пропозиції об’єктам аудитів,  
з яких останніми враховано 22 пропозиції.

У результаті проведених чотирьох ревізій на під-
приємствах галузі промисловості, енергетики, 
транспорту та фінансових послуг виявлено фі-

нансові порушення, що призвели до втрат фінансових 
і матеріальних ресурсів, та інші фінансові порушення 
на загальну суму 33,0 млн грн.

Також проаналізувавши дані з табл. 1, видно, що 
реформування органів Держаудитслужби відповідно 
до європейських вимог позитивно впливає на виявлен-
ня втрат бюджетних коштів: майже в усіх галузях цей 
показник зменшився порівняно з 2019 р., а кількість 
притягнутих осіб до відповідальності збільшилася.

Якщо ж брати до уваги загальну статистику на 
прикладі Західного офісу Держаудитслужби, то імп-
лементація європейських вимог для викриття по-
рушень у сфері державного бюджету тут також дає 
досить плідні результати. За результатами ревізій, 
проведених фахівцями Західного офісу Держаудит-
служби у січні – жовтні 2020 р., виявлено 495 млн грн 

втрат матеріальних і фінансових ресурсів. Вжитими 
заходами забезпечено відшкодування втрат на суму 
понад 67 млн грн, зокрема втрат матеріальних і фінан-
сових ресурсів, виявлених контрольними заходами в 
попередні роки. Правоохоронним органам передано 
матеріали 36 ревізій і перевірок закупівель. За одер-
жаними матеріалами контрольних заходів право-
охоронці розпочали чотири досудові розслідування. 
За недотримання законодавства 112 посадових осіб 
притягнуто до адміністративної відповідальності [7].

Серед негативних факторів сучасного стану 
системи державного аудиту слід вказати те, що суми 
виявлених контролюючими органами незаконних і 
нецільових витрат, нестач грошових коштів і матері-
альних цінностей у бюджетних установах складає в 
середньому 50% усіх виявлених сум, і це мільйонні та 
навіть мільярдні кошти. Негативним є й факт низько-
го рівня відшкодування завданих державі збитків (у 
межах не більше 50%), а з огляду на дефіцит держав-
ного бюджету та постійний брак коштів для фінан-
сування бюджетної сфери, це є неприпустимим яви-
щем. Недосконалість чинного законодавства в бага-
тьох випадках, окрім інших факторів, унеможливлює 
і притягнення до відповідальності (звільнення) осіб, 
винних у незаконних розтратах [8].

ВИСНОВКИ
Слід зазначити, що після радикального рефор-

мування, яке відбувається на сьогоднішній день, 
державний аудит в Україні, безперечно, стане більш 
ефективним і, що важливо, – відповідатиме між-
народним вимогам, а саме: державний фінансовий 
контроль буде носити внутрішній характер і отримає 
поширення на всіх рівнях розпорядників бюджетних 
коштів; припиниться дублювання функцій контролю-
ючих органів; будуть відбуватися процеси тотального 
контролю якості контрольних процедур. 
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Отже, усунення вищенаведених недоліків та за-
стосування вказаних удосконалень, безумовно, пози-
тивно позначиться на загальному стані державного ау-
диту України та значно наблизить його до європейських 
стандартів. І хоча говорити про досконалість системи 
державного фінансового контролю в Україні зарано, 
перспективи розвитку цієї системи, безперечно, є.

Таким чином, адаптація законодавства Украї-
ни та практики у сфері здійснення державно-
го фінансового контролю має здійснюватися 

системно та послідовно. Саме тому, на наш погляд, 
необхідно розробити концепцію, в якій слід визначити 
кроки подальшої трансформації державного аудиту в 
Україні до вимог ЄС. Це допоможе уникнути непослі-
довності, плутанини та хаотичності цього процесу.    
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