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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У свою чергу, внутрішній аудит покликаний дослід#

жувати всі аспекти діяльності установи і заходи, що

здійснюються його керівником для забезпечення ефек#

тивного функціонування системи внутрішнього контро#

лю (дотримання принципів законності та ефективного

використання бюджетних коштів, досягнення резуль#

татів відповідно до поставленої мети, виконання зав#

дань, планів і дотримання вимог щодо діяльності уста#

нови, в які й функціонує служба внутрішнього аудиту, а

також підприємств, установ та організацій, які належать

до сфери управління відповідного центрального орга#

ну виконавчої влади), включаючи всі засоби поперед#

нього та поточного контролю, які сприяють оператив#

ному реагуванню на виникнення або загрозу виникнен#

ня фактів незаконного, неефективного використання

державних ресурсів, удосконаленню системи управлі#

ння та прозорості прийняття управлінських рішень при

виконанні покладених на орган завдань.
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT IN UKRAINE

Стаття присвячена необхідності створення і розвитку внутрішнього контролю. Досліджуючи

фінансово�господарську діяльність суб'єктів господарювання, інспекційні підрозділи не зосе�

реджуються на вивченні причин виникнення порушень, їх попередженні та наслідках.

Тому ця діяльність розглядається лише як частина внутрішнього контролю, оскільки здійснюєть�

ся у формі подальшого контролю — через великий проміжок часу (два�три і більше років після

прийняття управлінського рішення) — і не здатна активно впливати на усунення минулих загроз

чи найкращого використання вже втрачених можливостей для досягнення мети в минулому. Як

наслідок, повернути втрачені кошти і майно, навіть при встановленні ознак злочину у діях певних

посадових осіб, вдається не завжди, оскільки інспектування орієнтоване не на оцінку резуль�

татів, досягнутих в управлінні державними ресурсами, а на виявлення фактів порушень законо�

давства з фінансових питань.

The article is devoted by the necessity of creation and development of internal control. Investigating

financially�economic activity of subjects of menage, inspection subdivisions are not concentrated on

the study of reasons of origin of violations, their warning and consequences.

Therefore this activity is examined only as part of internal control, as comes true in form further

control — through the large interval of time(two�three and more than years after the acceptance of

administrative decision) and not able actively to influence on the removal of past threats or the best

use already thrown away opportunity for gaining end in the past. As a result, to turn the lost money and

property, even at establishment of signs of crime in the actions of certain public servants, it is succeeded

not always, as an inspection is oriented not to the estimation of the results attained in a management

state resources, but on the exposure of facts of violations of legislation on financial questions.

Ключові слова: економіка, бюджет, надходження коштів, доходи, податки, використання коштів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ці проблеми спонукають до наукової дискусії навко#

ло основних питань: чому з року в рік ми маємо пробле#

ми з використанням бюджетних коштів та яким чином

ми можемо зробити позитивні макроекономічні прогно#

зи загалом по державі.

Але у вітчизняній науковій літературі ця проблема#

тика ще не стала об'єктом для грунтовних досліджень,

що зумовлює актуальність даної роботи.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Завданням статті є визначення та можливість поясни#

ти всім учасникам аудиту переваги (сильні сторони) і не#

доліки (слабкі сторони), характерні для запровадження

державного внутрішнього фінансового контролю, адже

важливою передумовою успіху розпочатої справи є посту#

пове розширення так званої "платформи", необхідної для

розуміння і залучення до процесу внутрішнього аудиту.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У вересня 2011 року Кабінетом Міністрів України

затверджено постанову № 1001 "Деякі питання утворен#

ня структурних підрозділів внутрішнього аудиту та про#

ведення такого аудиту в міністерствах, інших централь#

них органах виконавчої влади, їх територіальних орга#

нах та бюджетних установах, які належать до сфери

управління міністерств, інших центральних органів ви#

конавчої влади" (далі — постанова), якою зобов'язано

керівників міністерств, інших центральних органів ви#

конавчої влади з 1 січня 2012 року утворити та забезпе#

чити функціонування підрозділів внутрішнього аудиту,

у межах граничної чисельності працівників міністерств,

інших центральних органах виконавчої влади та їх те#

риторіальних органах шляхом реорганізації конт#

рольно#ревізійних підрозділів, що нині діють у системі

міністерств, інших центральних органів виконавчої вла#

ди.

Проведення таких реорганізаційних змін є обгрун#

тованим, адже інспекційна діяльність, яку здійснюють

контрольно#ревізійні підрозділи, спрямована лише на

виявлення правопорушень і притягнення винних у їх вчи#

ненні осіб до відповідальності, а не на оцінку резуль#

татів, досягнутих в управлінні державними ресурсами.

Крім того, норми постанови поширюються на бюд#

жетні установи, які належать до сфери управління

міністерств, інших центральних органів виконавчої вла#

ди та мають рекомендований характер для органів

місцевого самоврядування (Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, обласних, Київської та Севасто#

польської міських державних адміністрацій).

Статус, структура та чисельність підрозділів внутр#

ішнього аудиту визначається відповідно до критеріїв,

визначених абзацами 3—5 пункту 2 Порядку, який зат#

верджений постановою (далі — Порядок) та з дотри#

манням вимог постанови Кабінету Міністрів України від

12.03.2005 № 179 "Про упорядкування структури апа#

рату центральних органів виконавчої влади, їх територ#

іальних підрозділів та місцевих державних адмініст#

рацій" [1—4].

Якщо у міністерства, іншого центрального органу

виконавчої влади є значна кількість підприємств, ус#

танов та організацій, що належать до сфери управлін#

ня такого центрального органу виконавчої влади, ад#

міністративних і контрольно#наглядових функцій та об#

сягів і напрямів бюджетного фінансування, на думку

Держфінінспекції, доцільно створити департамент із

відділів: відділу аудиту ефективності, відділу аудиту

відповідності, відділу фінансового аудиту, відділу ко#

ординації діяльності підпорядкованих підрозділів внут#

рішнього аудиту (для підрозділу внутрішнього аудиту

центрального апарату міністерства, іншого централь#

ного органу виконавчої влади) або управління з

відділів: відділу аудиту ефективності, відділу аудиту

відповідності та фінансового аудиту, відділу коорди#

нації діяльності підпорядкованих підрозділів внутріш#

нього аудиту (за умови відсутності підрозділів внутрі#

шнього аудиту на регіональному рівні, управління має

складатися з відділів: відділу аудиту ефективності,

відділу аудиту відповідності, відділу фінансового ауди#

ту).

Обов'язковість утворення підрозділів внутрішньо#

го аудиту встановлено для міністерств, інших централь#

них органів виконавчої влади, а можливість утворення

таких підрозділів, за рішенням керівника міністерства,

іншого центрального органу виконавчої влади, перед#

бачено для територіальних органів міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади та бюджетних

установ, які належать до сфери управління міністерств,

інших центральних органів виконавчої влади.

Якщо визначена після розрахунку чисельність пра#

цівників підрозділу внутрішнього аудиту центрального

апарату міністерства, іншого центрального органу ви#

конавчої влади дає змогу забезпечувати належне про#

ведення внутрішнього аудиту, постанова та Порядок не

містять обов'язкових вимог щодо створення підрозділів

внутрішнього аудиту в територіальних органах мініс#

терств, інших центральних органів виконавчої влади чи

бюджетних установах, що належать до сфери управлі#

ння міністерства, інших центральних органів виконав#

чої влади. Водночас, якщо чисельність центрального

апарату не дає змоги забезпечувати належного прове#

дення внутрішнього аудиту, у такому разі охоплення

об'єктів внутрішнього аудиту має забезпечуватися спіль#

ними зусиллями сукупною чисельністю підрозділів внут#

рішнього аудиту системи відповідного міністерства,

іншого центрального органу виконавчої влади.

Для належного проведення внутрішнього аудиту

керівники міністерств, інших центральних органів вико#

навчої влади, їх територіальних органів та бюджетних

установ, які належать до сфери управління міністерств,

інших центральних органів виконавчої влади повинні

забезпечити для підрозділів внутрішнього аудиту

відповідні організаційно#правові засади, які відповіда#

ють міжнародним підходам.

Відповідно до європейського досвіду в основу за#

гального принципу створення служб внутрішнього ауди#

ту покладено єдині (стандартизовані) організаційні

підходи. Підрозділ внутрішнього аудиту повинен мати

незалежність у проведенні аудитів, що забезпечує об'єк#

тивний підхід до оцінки і виконання поставлених перед

ним завдань та надання об'єктивних висновків і реко#

мендацій керівнику установи, спрямованих на удоско#

налення діяльності установи, підвищення ефективності

процесів управління та сприяння досягненню мети та#

кими установами. Для досягнення цілей внутрішнього

аудиту внутрішні аудитори мають бути компетентними

та систематично удосконалювати свої знання і навички

професійної діяльності шляхом постійного підвищення

кваліфікації та навчання.

Саме ці ключові європейські принципи закладено в

постанові та Порядку:

— підрозділи внутрішнього аудиту мають утворюва#

тися як самостійні структурні підрозділи з безпосереднім

підпорядкуванням і звітуванням керівнику установи;

— керівники установ, де створені служби внутріш#

нього аудиту, повинні:

— забезпечити функціональну та організаційну не#

залежність підрозділів внутрішнього аудиту;

— вживати відповідних заходів для запобігання не#

правомірному втручанню третіх осіб у планування і про#

ведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про

його результати;
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— забезпечити надання підрозділу внутрішнього

аудиту повного та безперешкодного доступу до доку#

ментів, інформації та баз даних, які стосуються внутрі#

шнього аудиту;

— своєчасно розглядати аудиторські звіти і реко#

мендації, затверджувати плани та підписувати звіти, на#

давати достатній термін для проведення внутрішнього

аудиту та вжиття відповідних заходів реагування за ре#

зультатами внутрішніх аудитів;

— укомплектовувати підрозділи внутрішнього ауди#

ту відповідно до вимог, установлених абзацами 2 пунк#

ту 9 та 11 Порядку, а також добирати кадри відповідної

кваліфікації з високими діловими, професійними та мо#

ральними якостями, систематично підвищувати їх квал#

іфікацію та проводити навчання.

Важливим фактором для забезпечення належного

процесу організації та здійснення внутрішнього аудиту

є необхідність забезпечення обох аспектів незалежності

внутрішнього аудиту (як з боку керівника установи, так

і з боку внутрішніх аудиторів, які мають дотримуватися

основних принципів професійної діяльності).

Механізм утворення підрозділів внутрішнього ауди#

ту визначено "Порядком утворення структурних

підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого

аудиту в міністерствах, інших центральних органах ви#

конавчої влади, їх територіальних органах та бюджет#

них установах, які належать до сфери управління

міністерств, інших центральних органів виконавчої вла#

ди", затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук#

раїни від 28.09.2011 № 1001 (далі — Порядок № 1001),

а інструктивне забезпечення цієї діяльності містять Стан#

дарти внутрішнього аудиту (затверджені наказом

Мінфіну від 04.10.2011 № 1247, який зареєстрований в

Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/

19957, далі — Стандарти внутрішнього аудиту). Вказа#

на постанова і Стандарти внутрішнього аудиту (ВА) на#

брали чинності з 1 січня 2012 року і з цього періоду дер#

жавні внутрішні аудитори почали керуватись у своїй

діяльності єдиними підходами до внутрішнього аудиту,

визначеними у Стандартах ВА.

Тобто Стандарти ВА стали не тільки інструктивним

базисом внутрішнього аудиту, а й головним правилом у

роботі державних внутрішніх аудиторів, адже розроб#

лені вони з метою визначення єдиних підходів до орган#

ізації та проведення внутрішнього аудиту, підготовки

аудиторських звітів, висновків та рекомендацій у

міністерствах та інших центральних органах виконавчої

влади, їх територіальних органах та бюджетних уста#

новах, які належать до сфери управління міністерств,

інших центральних органів виконавчої влади (далі —

бюджетні установи), оцінки якості такого аудиту.

Стандарти ВА для державного сектора України роз#

роблені у відповідності до понятійного визначення внут#

рішнього аудиту у Бюджетному кодексі та на основі

ключових положень Стандартів внутрішнього аудиту

Інституту внутрішнього аудиту (IIA, США), Стандартів

аудиту INTOSAI, які розроблені міжнародною органі#

зацією вищих органів аудиту (США) та основних прин#

ципів фінансового контролю, зафіксованих у Лімській

декларації керівних принципів контролю, що прийнята

IX Конгресом Міжнародної організації вищих конт#

рольних органів (INTOSAI) у жовтні 1977 року.

Важливим є те, що Стандарти ВА — це документ,

заснований на принципах, визначених у Лімській декла#

рації, і який є обов'язковим до виконання внутрішніми

аудиторами в бюджетних установах, адже вони форму#

люють правила щодо професійної діяльності в області

внутрішнього аудиту та оцінки його ефективності.

Структурно Стандарти ВА поділені на Загальні по#

ложення (І), де сформульовано значення термінів

"внутрішній аудит", "внутрішній контроль" та "об'єкти

внутрішнього аудиту" у відповідності до їх визначень у

Бюджетному кодексі України та Порядку № 1001, ок#

реслено сферу їх застосування, Загальні стандарти внут#

рішнього аудиту (ІІ), Стандарти діяльності з внутрішнь#

ого аудиту (ІІІ), Стандарти звітування, моніторингу, фор#

мування та зберігання справ, взаємодії з органами дер#

жавної влади та оцінки якості за результатами внутріш#

нього аудиту (ІV).

Загальні стандарти внутрішнього аудиту формулю#

ють вимоги до основних обов'язкових внутрішніх доку#

ментів із цих питань — це, зокрема, положення про

підрозділ внутрішнього аудиту, посадові інструкції пра#

цівників підрозділу внутрішнього аудиту, внутрішні до#

кументи з питань проведення внутрішнього аудиту (по#

рядок планування і проведення внутрішніх аудитів, до#

кументування, реалізації їх результатів).

Керівник підрозділу повинен самостійно розроби#

ти обов'язкові регламенти внутрішнього аудиту з ура#

хування вимог Порядку № 1001 та Стандартів ВА. Щодо

регламентування інших аспектів внутрішнього аудиту,

такі регламенти розробляються на розсуд керівника

підрозділу внутрішнього аудиту. Тобто, за рішенням

керівника підрозділу, на нашу думку, буде корисним

розробити інструкції щодо взаємодії з правоохоронни#

ми органами, рекомендації щодо застосування методич#

них прийомів та процедур при проведенні внутрішніх

аудитів (досліджень) або інші інструкції — наприклад,

щодо специфічної (притаманній конкретній галузевій

спрямованості) діяльності бюджетної установи.

Стандарти ВА містять вимоги щодо компетентності

та підвищення кваліфікації працівників підрозділів внут#

рішнього аудиту. Так, працівники підрозділу внутрішнь#

ого аудиту повинні володіти необхідними знаннями та

мати досвід роботи для виконання своїх функціональ#

них обов'язків відповідно до вимог, визначених Поряд#

ком № 1001.

Обов'язковим є підвищення кваліфікації працівників

підрозділів внутрішнього аудиту, яке здійснюється шля#

хом їх направлення до установ, які організовують та

проводять навчальні заходи з державного управління

та аудиту. Обов'язковість проходження працівниками

підрозділів внутрішнього аудиту підвищення кваліфі#

кації встановлюється: за ініціативою керівника устано#

ви; за ініціативою керівника підрозділу внутрішнього

аудиту; за ініціативою Державної фінансової інспекції

України у разі засвідчення незадовільного стану внут#

рішнього аудиту, систематичного неякісного складання

звітності про результати внутрішнього аудиту, за резуль#

татами оцінки якості внутрішнього аудиту в установі.

Окремої уваги заслуговують стандарти, присвячені

незалежності та об'єктивності внутрішнього аудиту.

Вимога щодо організаційної незалежності внутрішніх

аудиторів, виписана у постанові № 1001, посилюється у
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Стандартах ВА через обов'язок затвердження вищим

керівництвом установи положення про підрозділ внут#

рішнього аудиту та піврічний план діяльності внутріш#

нього аудиту; інформування керівником підрозділу внут#

рішнього аудиту керівника установи про стан виконан#

ня плану діяльності внутрішнього аудиту та інших зав#

дань, а також про наявність обмежень у проведенні внут#

рішнього аудиту чи ресурсах. Функціональна неза#

лежність передбачає недопущення виконання працівни#

ками підрозділу внутрішнього аудиту функцій, не пов'я#

заних із здійсненням внутрішнього аудиту та не визна#

чених у положенні про підрозділ внутрішнього аудиту.

Визначена стандартами об'єктивність вимагає від

працівників внутрішнього аудиту провадити свою

діяльність неупереджено, без формування свого вис#

новку під впливом третіх осіб та уникати конфлікту інте#

ресів. Крім того, Стандарти ВА передбачають конкретні

дії працівників підрозділу внутрішнього аудиту (або його

керівника) при виникненні обставин, які перешкоджа#

ють виконанню ними своїх обов'язків — у такому разі

ці працівники письмово інформують державну фінансо#

ву інспекцію для дослідження нею зазначених обставин

та вжиття заходів відповідно до законодавства.

Стандарти діяльності з внутрішнього аудиту окрес#

люють сферу застосування та розкривають напрями

проведення внутрішнього аудиту, якими є:

— оцінка діяльності установи щодо ефективності

функціонування системи внутрішнього контролю, сту#

пеня виконання і досягнення цілей, визначених у стра#

тегічних та річних планах, ефективності планування і

виконання бюджетних програм та результатів їх вико#

нання, якості надання адміністративних послуг та вико#

нання контрольно#наглядових функцій, завдань, визна#

чених актами законодавства, а також ризиків, які нега#

тивно впливають на виконання функцій і завдань уста#

нови (при такій оцінці проводиться аудит ефективності);

— оцінка діяльності установи щодо законності та

достовірності фінансової і бюджетної звітності, пра#

вильності ведення бухгалтерського обліку (при такій

оцінці проводиться фінансовий аудит);

— оцінка діяльності установи щодо дотримання

актів законодавства, планів, процедур, контрактів із пи#

тань стану збереження активів, інформації та управлін#

ня державним майном (при такій оцінці проводиться

аудит відповідності).

Враховуючи те, що питання, притаманні аудиту

відповідності, можуть деякою мірою стосуватися і про#

грами фінансового аудиту, допустимим (а в деяких ви#

падках необхідним) є "поєднання" цих напрямів.

Стандартами визначена вимога щодо проведення

аудиту ефективності у разі, якщо результатами фінан#

сового аудиту чи аудиту відповідності складено нега#

тивний висновок. Однак слід враховувати й те, що рішен#

ня про доцільність проведення аудиту ефективності за

таких обставин приймає лише керівник установи.

Глава 2 розділу ІІІ Стандартів ВА присвячена пла#

нуванню діяльності з внутрішнього аудиту, яка розу#

міється в стандартах як процес, що здійснюється

підрозділом внутрішнього аудиту та включає комплекс

дій, спрямованих на формування, погодження та зат#

вердження піврічних планів проведення внутрішнього

аудиту.

При цьому при плануванні проведення внутрішньо#

го аудиту працівником підрозділу внутрішнього аудиту

береться до уваги система управління ризиками, що

застосовується в установі, а у разі відсутності в уста#

нові системи управління ризиками працівником підроз#

ділу внутрішнього аудиту застосовується власне суд#

ження про ризики в діяльності установи після консуль#

тацій, проведених із керівництвом установи та посадо#

вими особами установи, які безпосередньо відповіда#

ють за функції, процеси, що охоплюються внутрішнім

аудитом.

Стандартами визначені об'єкти аудиторських дос#

ліджень щодо яких проводиться оцінка ризиків, тобто

визначення ймовірності настання подій та розміру їх

наслідків, які негативно впливатимуть на:

— виконання завдань і досягнення цілей установою,

визначених у стратегічних та річних планах установи;

— ефективність планування, виконання та резуль#

тату виконання бюджетних програм;

— якість надання адміністративних послуг та здійс#

нення контрольно#наглядових функцій, завдань, визна#

чених для установи актами законодавства;

— стан збереження активів та інформації;

— стан управління державним майном;

— правильність ведення бухгалтерського обліку та

достовірність фінансової і бюджетної звітності.

Варто зазначити, що критерії періодичності (та інші

критерії) відбору об'єктів для проведення планових

внутрішніх аудитів самостійно визначаються підрозді#

лом внутрішнього аудиту та затверджуються керівни#

ком установи.

Стандарти з планування внутрішнього аудиту містять

вимоги щодо наповнення піврічного плану діяльності з

внутрішнього аудиту. Зокрема, піврічний план повинен

містити: напрям внутрішнього аудиту; тему внутрішньо#

го аудиту; найменування та місцезнаходження устано#

ви, в якій проводиться внутрішній аудит, та період діяль#

ності, за який він проводиться (для фінансового ауди#

ту, аудиту відповідності); період проведення (півріччя,

у якому планується початок та завершення) внутрішнь#

ого аудиту.

Викладено в стандартах планування як механізм

погодження (Держфінінспекцією), так і регламент зат#

вердження керівником бюджетної установи піврічних

планів із внутрішнього аудиту; порядок внесення змін

до них; зазначено про необхідність врахування ре#

зервів робочого часу на проведення позапланових

внутрішніх аудитів, які розраховуються залежно від

специфіки діяльності установи, але не більше 25

відсотків робочого часу, призначеного на проведення

внутрішніх аудитів.

У відповідності до вимог Стандартів ВА, підрозді#

лом внутрішнього аудиту установи складається та ве#

деться база, яка містить дані щодо об'єктів внутріш#

нього аудиту. Підрозділ внутрішнього аудиту міністер#

ства, іншого центрального органу виконавчої влади за#

безпечує формування зведеної бази даних об'єктів

внутрішнього аудиту, що включає базу даних підроз#

ділу внутрішнього аудиту, утвореного у центральному

апараті міністерства, іншого центрального органу ви#

конавчої влади та бази даних підрозділів внутрішньо#

го аудиту, утворених у територіальних органах, бю#
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джетних установах, які належать до сфери управління

міністерства, іншого центрального органу виконавчої

влади. Така зведена база даних передбачає наявність

даних про усі об'єкти внутрішнього аудиту, закріплені

за підрозділами внутрішнього аудиту, утвореними в

установі.

Внутрішній аудит передбачає здійснення оцінки,

результатом якої є отримання необхідних та достатніх

аудиторських доказів із метою надання висновків відпо#

відно до цілей внутрішнього аудиту. Для цього Стандар#

ти ВА містять певні "кроки" для планування внутрішніх

аудитів. (Тут слід розрізняти планування діяльності з

внутрішнього аудиту, тобто формування планів роботи

і планування саме внутрішніх аудитів як досліджень, про

що мова піде далі).

Так, на початку планування аудиту (дослідження)

працівником підрозділу формулюються цілі внутрішнь#

ого аудиту та визначаються його результати (звичайно

ж, очікувані). Далі здійснюється розподіл трудових ре#

сурсів, планування внутрішнього аудиту та складання за

його результатами програми. Керівник підрозділу внут#

рішнього аудиту визначає склад аудиторської групи,

який повинен відповідати характеру й ступеню склад#

ності кожного внутрішнього аудиту, а також обмежен#

ням у термінах і трудових ресурсах. Для досягнення

цілей та забезпечення належної якості внутрішнього

аудиту призначається керівник аудиторської групи

(якщо внутрішній аудит проводиться однією посадовою

особою, вона вважається керівником аудиторської гру#

пи). Стандартами визначені обов'язки керівника ауди#

торської групи — від розподілу завдань до оцінки офі#

ційної документації про результати виконання членами

аудиторської групи завдань під час внутрішнього ауди#

ту.

Працівники підрозділу внутрішнього аудиту забез#

печують об'єктивність висновків в офіційній докумен#

тації, а керівник аудиторської групи — загальну якість

результатів роботи аудиторської групи.

При плануванні внутрішнього аудиту працівники

підрозділу внутрішнього аудиту вивчають питання, по#

в'язані з об'єктом внутрішнього аудиту: завдання і цілі

установи, визначені у стратегічних та річних планах;

бюджетні програми; адміністративні послуги; викорис#

тання установою інформаційних технологій (ІТ).

Окремо, під час планування аудиторського дослід#

ження внутрішні аудитори вивчають середовище конт#

ролю, тобто: визначення заходів, що вживаються кері#

вництвом установи для створення і надійного функціо#

нування внутрішнього контролю (накази, розпоряджен#

ня, посадові інструкції, правила чи регламенти тощо),

визначення ступеня додержання правил, встановлених

керівництвом установи (чи виконуються фактично на#

кази, розпорядження, посадові інструкції, правила чи

регламенти тощо), для попередження, виявлення та вип#

равлення помилок, попередження та виявлення фактів

обману (крадіжок, приписок, шахрайства тощо) та до#

сягнення установою визначеної мети; інші необхідні для

виконання внутрішнього аудиту аспекти діяльності ус#

танови.

Передбачено стандартами і детальне вивчення

об'єкта аудиту, яке здійснюється шляхом запитів та ана#

лізу отриманої інформації щодо:

— нормативно#правових актів, документів, які рег#

ламентують діяльність установи;

— організаційної структури та системи управління

установою;

— паспортів бюджетних програм;

— системи бухгалтерського обліку, фінансової і

бюджетної звітності за суттєвістю;

— матеріалів попередніх контрольних заходів кон#

тролюючих органів та стан усунення виявлених пору#

шень за їх результатами;

— звернень державних органів, народних депутатів,

громадян, публікацій у засобах масової інформації про

порушення законодавства, що стосуються діяльності

об'єкта аудиту;

— інших необхідних для виконання внутрішнього

аудиту систем чи напрямів діяльності, інформації, у тому

числі одержаної під час консультацій з керівництвом

установи та її персоналом.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у міністерствах фінансів більшості

країн ЄС створено центральні директорати, які відпові#

дають за гармонізацію внутрішньому аудиту. Органі#

заційні моделі, основні завдання і функції центрально#

го підрозділу гармонізації (ЦПГ) як складової новітньо#

го державного внутрішнього фінансового контролю

(ДВФК) вперше у вітчизняному законодавстві окресле#

но у травні 2005 року. Однак, попри розуміння важли#

вої і домінуючої ролі Міністерства фінансів у станов#

ленні і розвитку ДВФК, його тодішні організаційна

структура та ресурси не дозволяли утворити ЦПГ у

складі Мінфіну. Водночас державна фінансова інспек#

ція України, яка виступала ініціатором змін і рушійною

силою реформування, мала багаторічний досвід коор#

динації і нормативно#методологічного забезпечення

внутрішньої контрольно#ревізійної роботи в системі

центральних органів виконавчої влади
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