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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

Ключове значення для сталого економічного розвитку України та її 

інтеграції в Європейське Співтовариство має підвищення ефективності 

використання державних фінансових ресурсів в центральних та місцевих 

органах виконавчої влади; державних і комунальних підприємствах; 

акціонерних і холдингових компаніях, частка державної (комунальної) 

власності у статутному капіталі яких перевищує 50%; державних цільових 

фондах та інших підприємствах (установах), які отримують бюджетні кошти. 

Забезпечення законного, прозорого, економічного та результативного 

управління державними фінансами, а також зменшення кількості проблемних 

питань у діяльності органів державного і комунального сектору покладено на 

систему державного внутрішнього фінансового контролю, складовими якої є 

внутрішній контроль, внутрішній аудит та їх гармонізація. 

Організаційно-правові засади здійснення державного внутрішнього 

фінансового контролю в Україні базуються на: 

- ст. 26 Бюджетного кодексу України, якою на законодавчому рівні 

визначено сутність понять «внутрішній контроль» і «внутрішній аудит». 

Відповідно до цієї статті під внутрішнім контролем розуміється комплекс 

заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання 
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законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення 

результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 

діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ, а під внутрішнім 

аудитом - діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, 

спрямованої на удосконалення системи управління, запобігання фактам 

незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних 

коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної 

установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього 

контролю [1]; 

- Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового 

контролю на період до 2017 року [2], якою деталізується сутність внутрішнього 

контролю, мета його здійснення, основні елементи (середовище контролю, 

оцінка ризиків, контролююча діяльність, інформація та інформаційний обмін, 

моніторинг), види (попередній, поточний, подальший), форми, а також 

стратегічні напрями та основні етапи розвитку внутрішнього контролю; 

- розділі IX Стратегії розвитку системи управління державними 

фінансами проблемам та ризикам [3], який присвячений завданням та заходам, 

спрямованим на розвиток державного внутрішнього фінансового контролю, 

очікуваним результатам від їх реалізації; 

- Методичних рекомендаціях з організації внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих 

бюджетних установах [4], які визначають основні принципи, сутність 

складових елементів, організацію та здійснення внутрішнього контролю в 

бюджетній установі, та які мають рекомендаційний характер та не є 

обов'язковими до виконання; 

- Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту 

та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які 

належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади [5], де визначено основні завдання, функції, права підрозділів 
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внутрішнього аудиту, порядок їх утворення, критерії визначення чисельності 

внутрішніх аудиторів, вимоги щодо складання звіту за результатами діяльності 

підрозділів внутрішнього аудиту та їх зовнішнього оцінювання; 

- Стандартах внутрішнього аудиту [6], які регламентують єдині 

підходи до організації та проведення внутрішнього аудиту, підготовки 

аудиторських звітів, висновків та рекомендацій, здійснення оцінки якості 

внутрішнього аудиту; 

- Кодексі етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту [7], де 

окреслено морально-етичні принципи професійної діяльності та правила 

поведінки працівників підрозділу внутрішнього аудиту. 
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ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДО ВИМОГ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 

Основою формування будь-якої економічної інформації є грамотно 

змодельована система бухгалтерського обліку. Тому в умовах інтеграції 

України до Європейського співтовариства, питання реформування 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності надзвичайно важливі. 

Впровадження міжнародних стандартів в практику вітчизняного обліку 


