
№ 9 (30) вересень 2019 р.   

 

21 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  
УДК 336.1 

Ганущак В.Ю., 

здобувач, Тернопільський національний економічний університет 

Державна аудиторська служба України  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ 
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Постановка проблеми. Євроінтеграційний 

курс України активізував не лише проблему 

необхідності модернізації нормативно-право-

вого та методологічного забезпечення наявної 

системи державного фінансового контролю 

(аудиту) за управлінням державними фінанса-

ми, зокрема державного фінансового аудиту 

виконання бюджетних програм, а також необ-

хідність забезпечення дієвого контролю за якіс-

тю процесу реалізації аудиторської функції 

органами державного фінансового контролю та 

проведення ними зовнішніх (урядових) аудитів 

високої якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Актуальність проблематики та необхідності 

побудови системи контролю якості державного 

фінансового аудиту виконання бюджетних про-

грам та стандартизації процесу контролю якості 

є предметом дослідження таких науковців як: 

Немченко В.В., Пожар Т.О., Рубан Н.І., Слобо-

дяник Ю.Б., Федченко Т.В. Високо оцінюючи 

вклад зазначених дослідників у розвиток мето-

дологічної бази аудиту в державному секторі, 

доцільно зауважити, що сьогодні питання по-

рядку та механізму проведення контролю якості 

аудиту бюджетних програм залишилось не 

розкритим. 

Метою статті є характеристика основних 

засад побудови системи контролю якості 

державного фінансового аудиту виконання 

бюджетних програм та стандартизації процесу 

контролю якості.  

Основні результати дослідження. Якісне 

виконання завдань державними органами, що 

реалізують аудиторську функцію та проведен-

ня ними зовнішніх аудитів високої якості є їх 

метою та головною проблемою. Адже, якість 

роботи впливає на репутацію та довіру, і зреш-

тою, на здатність виконувати свою місію. Щоб 

система контролю якості була ефективною, 

вона повинна бути частиною кожної стратегії, 

культури, політики та процедури державного 

органу, що здійснюють аудиторську функцію 

(далі – орган зовнішнього аудиту), зокрема 

вищих органів аудиту (далі – ВОА) [3]. 

У міжнародній практиці з метою забезпечення 

якості процесу аудитів в державному секторі, цін-

ності їх результатів, ефективності системи контро-

лю якості зовнішнього аудиту, якісної організації 

діяльності і інституційної спроможності органів 

зовнішнього аудиту розроблено низку стандартів 

Міжнародною організацією INTOSAI. Зокрема з 

метою допомоги органам зовнішнього аудиту у 

створенні та підтримці відповідної систе-ми 

контролю якості, яка охоплює всю їхню роботу та 

процеси зовнішнього аудиту розроблено ISSAI 40 

«Контроль якості вищих органів аудита» (далі – 

ISSAI 40),  ISQC 1 «Контроль якості для фірм, що 

здійснюють аудити та огляди фінансової звітності 

та іншої гарантії та пов'язані з ними послуги». 

Відповідно до міжнародних стандартів 

INTOSAI: «ВОА слід впровадити відповідну 

систему контролю якості аудиторської діяльності 

і звітності, а також встановити порядок 

регулярної незалежної оцінки такої системи».  

Міжнародними стандартами INTOSAI вста-

новлено загальні вимоги до системи контролю 

якості, зокрема її організації та функціонування 

у ВОА, а саме щодо: 
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Забезпечення людськими ресурсами (кадровий 

потенціал, класифікаційні вимоги, кар’єрне 

зростання, заохочення і покарання, тощо);  

Організації і функціонування ВОА (ефек-

тивність, об’єктивність і законність управлінсь-

ких рішень ВОА, дотримання стандартів, прин-

ципів проведення аудиту, якість забезпечення 

(нормативно-методологічного, фінансового та 

інформаційного), рівень та напрями розвитку; 

Процесу аудиту (планування, підготовка, 

організація та оформлення результатів аудиту, 

якість та достатність аудиторських доказів, 

об’єктивність висновків та пропозицій і реко-

мендацій наданих за результатами аудиту, 

відповідність нормативно-методологічним 

актам тощо) [3]. 

У вітчизняній нормативно-правових актах, 

які регламентують проведення державного 

фінансового аудиту, зокрема державного 

фінансового аудиту виконання бюджетних 

програм (далі – аудит бюджетних програм, 

ДФАВБП)  відсутня дефініція «система 

контролю якості державного фінансового 

аудиту виконання бюджетних програм» та 

відповідно ідентифікація її сутності, не 

уніфіковано та не унормовано мети, завдань, 

принципів, механізму та алгоритму організації 

та функціонування системи контролю якості 

ДФАВБП (далі – система контролю якості). 

На сьогодні важливим є уніфікація та 

розбудова нормативно-методологічного забез-

печення системи контролю якості аудиту 

бюджетних програм. Тому доцільно виокреми-

ти та надати характеристику особливостям 

організації та здійснення системи контролю 

якості, а саме: визначити та обумовити мету, 

завдання, принципи, ідентифікувати суб’єктів 

й об’єкт, та механізм контролю якості аудиту 

бюджетних програм (елементи, форми, етапи, 

методи, критерії і показники оцінки), а також 

виокремити та охарактеризувати показники 

ефективності та результативності контролю 

якості аудиту бюджетних програм (далі – 

контроль якості). 

На думку, Пожар Т.О. «якість аудиту 

ефективності» полягає в перевірці наявності та 

належної реалізації необхідних контрольних 

заходів на всіх етапах аудиту ефективності, 

підтвердження якості аудиторської практики і 

звітів щодо достовірності, об’єктивності і 

ефективності результатів контрольних заходів, 

який проводиться персоналом, що має необхідні 

здібності, компетентність та відданість етичним 

принципам, а також визначення потенційних 

способів вдосконалення процесу проведення 

аудиту ефективності [2].  

На нашу думку, система контролю якості 

державного фінансового аудиту виконання 

бюджетних програм - це сукупність організа-

ційних і контрольно-аналітичних дій, методів і 

процедур, спрямованих на дослідження якості 

процесу аудиту бюджетних програм, що прово-

диться відповідно до законодавства органами 

державного фінансового контролю, та забезпе-

чення високого рівня якості реалізації ними 

аудиторської функції. 

Законність, об’єктивність, систематичність і 

превентивність, етичність, ефективність та 

результативність, доцільно визначити основни-

ми принципами контролю якості. 

Елементами системи контролю якості ауди-

ту бюджетних програм доцільно визначити: 

стан забезпечення, зокрема встановлення ви-

мог до якості проведення аудиту бюджетних 

програм; якість процесу; ефект (цінність) здійс-

нення; підвищення якості організації та функці-

онування. Запропоновані елементи контролю 

якості є взаємопов'язані та конкретизують ос-

новну його сутність, спрямованість та особли-

вості застосування.  

Відсутність нормативно-методологічного 

забезпечення системи контролю якості ауди-

торської функції, яка здійснюється органами 

державного фінансового контролю, може мати 

негативний вплив на якість реалізації ними 

аудиторської, зокрема проведення ДФАВБП, 

ефективність і результативність його процесу. 

Дієвість та якість реалізації аудиторської 

функції органами державного фінансового 

контролю відповідно до законодавства під час 

здійснення аудиту бюджетних програм можли-

во дослідити та оцінити з позиції ефективності 

(економності, результативності та продуктив-

ності) процесу ДФАВБП та цінності отриманих 

результатів.   

Відповідно з метою забезпечення дотриман-

ня професійних стандартів (методик), законо-

давчих і інших нормативно-методологічних ак-

тів у сфері державного фінансового контролю 

(аудиту) та досягнення високого рівня ефек-

тивності діяльності органів державного фінан-

сового контролю, та якісного виконання покла-
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дених на них місії, завдань та функцій доцільно 

забезпечити функціонування системи контро-

лю якості, та стандартизувати механізм контро-

лю якості. 

Механізм організації, проведення, оформлення 

та реалізації результатів контролю якості та 

управління якістю проведення ДФАВБП 

доцільно унормувати в законодавчих актах, 

зокрема порядку та стандарті проведення 

контролю якості аудиту бюджетних програм. 

При цьому, унормування та стандартизація 

особливостей організації та функціонування 

системи контролю якості доцільно здійснювати 

з урахуванням міжнародних стандартів в галузі 

державного фінансового контролю (аудиту), 

зокрема ISSAI 40.  

Метою унормування та стандартизації  

особливостей функціонування системи контро-

лю якості є забезпечення високої якості діяль-

ності органів державного фінансового контро-

лю при реалізації аудиторської функції. Зокре-

ма забезпечення відповідності дій державних 

аудиторів та якості проведення аудиту бюджет-

них програм законодавчим і іншим норматив-

но-методологічним актам, що регламентують 

діяльність органів державного фінансового 

контролю шляхом: розвитку нормативно-мето-

дологічного забезпечення аудиту бюджетних 

програм; розроблення інструментарію системи 

контролю якості (нормативно-методологічних 

вимог організації та функціонування) та крите-

ріїв оцінювання якості процесу аудиту бюджет-

них програм; систематизації проведення 

контролю якості; досягнення високої якості 

проведення аудиту бюджетних програм тощо. 

Основними завданнями системи контролю 

якості є: визначення і встановлення вимог, пра-

вил, критеріїв та процедур здійснення контро-

лю якості; забезпечення виконання встановле-

них вимог, правил і процедур при відборі теми 

ДФАВБП та під час процесу його проведення; 

виявлення фактів недотримання встановлених 

вимог, правил і процедур при проведенні ауди-

тів бюджетних програм, усунення їх наслідків і 

прийняття заходів щодо їх недопущення в по-

дальшому; розробка і реалізація заходів, спря-

мованих на підвищення якості проведення 

ДФАВБП та ефективності системи контролю 

якості. 

В залежності від мети і періоду проведення 

контроль якості доцільно класифікувати за 

такими формами: попередній, поточний та 

постфактум контроль якості. Крім того, в 

залежності від суб’єктів, що його здійснюють: 

внутрівідомчий, зовнішній та міжнародний 

контроль якості. 

Попередній контроль якості здійснюється 

при формуванні плану проведення заходів дер-

жавного фінансового контролю органом дер-

жавного фінансового контролю на черговий рік 

(квартал) щодо обґрунтованості пропонованих 

тем і об'єктів аудиту бюджетних програм, 

відповідності процедур їх вибору положенням і 

вимогам нормативно-методологічних докумен-

тів організації діяльності, зокрема, що регла-

ментують порядок планування роботи органів 

державного фінансового контролю. 

Поточний контроль якості полягає в безпосе-

редньому контролі за процесом аудиту бюджет-

них програм, зокрема здійснюється на початку 

третього етапу проведення аудиту бюджетних 

програм. Дослідженню та оцінці підлягають 

перший та другий етап, і частина третього етапу 

процесу аудиту бюджетних програм. Зокрема на 

предмет відповідності нормативно-правовим ак-

там та іншим методологічним документам. Пото-

чний контроль якості спрямований на виявлення 

та оперативне усунення чинників, які можуть ма-

ти негативний вплив на якість проведення аудиту 

бюджетних програм, зокрема на своєчасність і 

якість складання, оформлення та затвердження 

плану та програми аудиту бюджетних програм, 

або перешкоджати виконанню програми 

ДФАВБП, здійсненню аудиторських процедур та 

оформленню проєкту звіту, тощо.  

Постфактум контроль якості здійснюється 

після завершення аудиту бюджетних програм 

шляхом проведення дослідження та оцінки 

процесу аудиту бюджетних програм, якості та 

цінності отриманих результатів, та їх відповід-

ності вимогам нормативно-правових актів та 

інших методологічних документів. Постфак-

тум контроль якості призначений також для 

того, щоб установити, наскільки ефективним є 

управління процесом аудиту бюджетних 

програм, а також для того щоб визначити, які 

заходи потрібно здійснити для підвищення 

якості проведення аудиту бюджетних програм. 

Зокрема розроблення за потреби пропозицій 

щодо вдосконалення нормативно-правових 

актів та інших методологічних документів 

забезпечення аудиту бюджетних програм. 
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Перелік проведених аудитів бюджетних 

програм, що підлягають постфактум контролю 

якості (табл. 1) затверджується керівником 

органу державного фінансового контролю. 

№ 

п/п 

Найменування 

теми аудиту 

Підстава для 

проведення аудиту 

Загальна тривалість проведення 

контролю якості (кількість 

робочих днів/період з__по___) 

Форма 

проведення 

контролю якості 

1     

…. ….    

Таб. 1 Перелік аудитів бюджетних програм, що підлягають контролю якості на __________рік 

 

Тривалість проведення постфактум контро-

лю якості встановлюються з урахуванням 

необхідності забезпечення його оперативності 

та результативності, водночас доцільно 

визначити не більш як 15 робочих днів. За 

підсумками постфактум контролю якості 

готується експертний висновок (рис. 1). 

В експертному висновку в розрізі критеріїв 

контролю якості відображаються встановлені 

факти порушень і невідповідностей із зазначен-

ням конкретних фактів з посиланням на доку-

менти і пункти нормативно-правових актів та 

інших методологічних актів з питань проведення 

аудиту бюджетних програм, положення яких 

порушені (недотримані), а також висновки за 

результатами контролю якості та пропозиції.  

Оцінка якості результатів аудиту бюджетних 

програм, здійснюється з урахуванням таких  прин-

ципів: звіт про результати аудиту бюджетних про-

грам повинен бути орієнтований на розкриття 

поставлених перед ДФАВБП мети і завдань, та 

усунення або мінімізації визначеної проблеми в 

програмі аудиту бюджетних програм; гіпотези в 

звіті повинні бути доведенні і базуватися на ауди-

торських доказах; аудиторські докази повинні  бути 

доречними, достатніми і достовірними; висновки і 

пропозиції та рекомендації в звіті про результати 

аудиту бюджетних програм повинні бути обґрун-

товані і спрямовані на прийняття конкретних захо-

дів і усунення або мінімізації визначеної проблеми 

та відповідно до завдань аудиту бюджетних 

програм. 

Після отримання експертного висновку за 

результатами постфактум контролю якості до-

цільно провести анкетування з аудиторами, які 

проводили аудит бюджетних програм, що під-

лягав контролю якості та обговорити питання: 

яка робота в ході проведеного аудиту бюджет-

них програм виконана якісно, а що було зроб-

лено менш успішно і з яких причин; з якими 

труднощами зіткнулися державні аудитори в 

процесі аудиту бюджетних програм, які недо-

ліки в роботі мали місце і які негативні фактори 

слід врахувати надалі при здійсненні аудитів 

бюджетних програм; що необхідно зробити для 

підвищення якості подальших аудитів бюджет-

них програм; які зміни необхідно внести в 

нормативно-правові акти, зокрема стандарти і 

інші внутрішні документи органу державного 

фінансового контролю для підвищення якості 

процесу аудиту бюджетних програм. 

Аудит бюджетних програм проведено 

якісно, якщо: 

виконані відповідні вимоги, правила і 

процедури до процесу аудиту бюджетних програм; 

повністю виконана затверджена програма 

аудиту бюджетних програм, розкрито мету і 

завдання аудиту бюджетних програм, та 

вирішено проблему і доведено гіпотези аудиту 

бюджетних програм з належним рівнем 

забезпечення доказової бази; 

акти та інші документи, оформлені під час 

аудиту бюджетних програм, містять необхідні 

дані, достатні і достовірні докази, підтверджують 

його результати і виявлені факти порушень і 

недоліків; 

зміст і висновки звіту засновані на інформації 

з відповідних правових актів, надійних джерел та 

інших документів, зокрема із застосуванням 

принципу тріангуляції, та оформлених під час 

аудиту бюджетних програм; 

пропозиції і рекомендації спрямовані на 

усунення причин виявлених порушень і недоліків 

під час проведення аудиту бюджетних програм та 

вирішення абро мінімізацію встановленої 

проблеми аудиту бюджетних програм. 
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Висновок________________________________________________________________________ 

Пропозиції_______________________________________________________________________ 

______________________________________ 

(найменування посади особи, 

що склала висновок) 

______________ 

(підпис) 

_______________ 

(ініціал імені та 

прізвище) 

Рис. 1 Експертний висновок про результати контролю якості проведення державного 

фінансового аудиту виконання бюджетних програм 

ЕКСПЕРНИЙ ВИСНОВОК 

про результати контролю якості проведення державного фінансового аудиту 

виконання бюджетних програм 
 

Питання для тестування якості проведення 

аудиту бюджетних програм 

 

Висновок 

 

Посилання на 

нормативно-

методологічні 

акти з питань 

проведення 

аудиту 

бюджетних 

програм, 

положення 

яких 

недотримане 

Чи повно проведено попереднє вивчення об'єкта ДФАВБП?  

 

 

Чи виконано усі необхідні процедури складання і 

затвердження плану ДФАВБП?  

 

Чи сформовано проблему/гіпотези ДФАВБП у 

відповідності до результатів попереднього дослідження 

об’єкта ДФАВБП?   

 

Чи виконано усі необхідні процедури складання, 

оформлення і затвердження програми ДФАВБП? 

 

Чи всі проблемні питання/гіпотези, визначені програмою 

ДФАВБП, досліджені і доведені? 

 

Чи надані пропозиції та рекомендації в звіті стосуються усіх 

виявлених порушень та недоліків? 

 

Чи усі етапи процесу ДФАВБП та аудиторські докази 

належним чином задокументовані та оформлені? 

 

Проведенні аудиторські процедури відповідають вимогам 

нормативно-правових актів та інших методологічних 

документів? 

 

Причини 

ЧАСТКОВО 

НІ 

ТАК 

Чи зібрано достатню доказову базу для обґрунтування 

висновків наведених в звіті? 

 

Чи відповідають форма і зміст проєкту звіту про 

результати ДФАВБП вимогам нормативно-правових 

актів та інших методологічних документів? 

? 

 Проєкт звіту своєчасно надано для ознайомлення 

підконтрольному суб’єкту аудиту? 

 

Чи проводиться моніторинг стану впровадження 

пропозицій та рекомендацій підконтрольним суб’єктом 

аудиту? 

 

Чи своєчасно узгоджено проєкт звіту про результати 

ДФАВБП та підписано протокол узгодження з 

підконтрольним суб’єктом аудиту? 

 

Чи своєчасно та в повному обсязі розглянуто коментарі 

підконтрольного суб’єкта аудиту та надано 

аргументовану відповідь? 

 

Чи своєчасно підписано та подано звіт підконтрольному 

суб’єкту аудиту? 
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Висновки та пропозиції. Створення та 

розбудова ефективної системи контролю якості 

аудиту бюджетних програм створить сприятливі 

умови для того, щоб органи державного фінансо-

вого контролю могли гарантувати якісне вико-

нання покладених на них законодавством повно-

важень (завдань і функцій), успішне досягнення 

стратегічних цілей, розуміння і дотримання дер-

жавними аудиторами етичних, законодавчих та 

інших нормативно-правових актів у сфері дер-

жавного фінансового контролю (аудиту), а також 

відповідність проведених заходів загальноприй-

нятій внутрішній практиці і принципам міжна-

родних професійних стандартів, створення доданої 

вартості для підконтрольних суб’єктів аудиту, за-

доволення очікувань суспільства щодо якості ре-

алізації аудиторської функції, встановлення єди-

них підходів щодо здійснення контролю якості 

аудиту бюджетних програм, створення та розвит-

ку нормативно-правового регулювання системи 

контролю якості аудиту бюджетних програм з 

урахуванням міжнародного досвіду, підвищення 

якості аудиторських послуг та довіри користува-

чів аудиту бюджетних програм (підконтрольних 

суб’єктів аудиту, учасників аудиту, Уряду та 

громадськості) до його результатів тощо. 
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В статье проанализированы и обобщены особенности международных подходов к построению системы контроля 

качества государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ. Предложены основные 

принципы построения системы контроля качества государственного финансового аудита выполнения бюджетных 

программ в Украине и стандартизации процесса контроля качества. 

Ключевые слова: система контроля качества государственного финансового аудита выполнения бюджетных 

программ, процесс аудита, критерии контроля качества, экспертное заключение. 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF
http://www.issai.org/issai-framework/2-prerequisites-for-the-functioning-of-sais.htm
http://www.issai.org/issai-framework/2-prerequisites-for-the-functioning-of-sais.htm

