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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Реформування соціально-економічного устрою України обумовило 

появу нових підходів до організації і змісту державного фінансового 

контролю як інструменту управління фінансами. Адекватний фінансовий 

контроль є запорукою ефективності здійснюваних економічних реформ і 

важливим інструментом боротьби з правопорушеннями в економічній 

сфері та корупцією. Відбувається поступовий перехід від жорсткого 

контролю у формі ревізій і перевірок до інших форм контролю, 

направлених на запобігання порушенням та підвищення ефективності 

господарювання державного сектору економіки. Однією із таких сучасних 

і дієвих форм фінансового контролю є державний аудит.  

Відповідно до традиційного вітчизняного підходу під аудитом 

розуміють здійснення перевірки та підтвердження достовірності 

фінансової звітності на замовлення власника суб’єкта господарювання. 

Але світова теорія і практика аудиту розширили межі трактування цього 

поняття – аудит політичних партій, громадських організацій, соціальних 

проблем, навколишнього середовища, національних відносин сьогодні в 

Україні поки що не має аналогів. 

Основна мета державного аудиту полягає у наданні всім 

зацікавленим особам незалежної інформації про те, яким чином 

здійснюється виконавча влада в державі. При цьому державний аудит 



включає контроль за усіма рішеннями, які приводять до певних фінансових 

операцій. Об’єкт державного аудиту має загальнодержавний характер. 

У більшості країн світу державний аудит здійснюють незалежні 

органи, відокремлені від уряду: рахункові палати, державні контрольні 

палати, незалежні контрольні управління, національні управління аудиту, 

аудиторські суди тощо. В Україні державний аудит обмежений лише 

фінансовим аудитом, який здійснюють контрольно-ревізійна служба, що 

підпорядковується Міністерству фінансів, і Рахункова палата.  

Отже, чинне вітчизняне законодавство не враховує положень 

Лімської декларації: немає чіткого визначення статусу, повноважень і 

функцій контролюючих органів, що представляють законодавчу і 

виконавчу гілки влади; відсутнє чітке розмежування зовнішнього і 

внутрішнього фінансового контролю; значна частина контрольних функцій 

щодо розпорядження фінансовими коштами належить саме органам 

виконавчої влади, які уповноважені розпоряджатися цими коштами.  

Державний аудит, на нашу думку, повинен стати принципово новою 

цілісною системою, яка базується на єдиних засадах, що охоплюють усі 

сторони економічного життя. У зв’язку з цим перспективними етапами 

розвитку державного аудиту в Україні є наступні:  

- приведення теоретико-методологічної бази державного аудиту у 

відповідність до сучасних умов; 

- розроблення концептуальних основ і відповідного нормативно-

правового забезпечення діяльності органів, що проводять державний 

аудит; 

- реформування організаційної структури і відповідна зміна 

розподілу функцій і сфер діяльності органів державного фінансового 

контролю;  

- закріплення за Рахунковою палатою статусу вищого органу 

державного аудиту; 



- створення науково-дослідницької та навчальної бази діяльності 

органів державного аудиту, формування системи кадрового забезпечення; 

- організація адекватної інформаційної інфраструктури; 

- розроблення стандартів державного аудиту. 


