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Постановка проблеми. На сьогодні поняття фінансового аудиту, аудиту ефективності та аудиту відповідності у за-
конодавстві України не визначено. У доктринальних дослідженнях з фінансового права відсутні єдині методичні під-
ходи щодо сутності, розмежування даних понять, що відображається на практиці їх застосування. Завданнями стат-
ті є: розкрити сутність вищезазначених понять, ґрунтуючись на національному законодавстві, встановити прогалини 
щодо правового регулювання державного зовнішнього фінансового контролю та зробити порівняльно-правовий ана-
ліз його форм. Для цього використано методи – системно-структурний метод для характеристики форм державного 
зовнішнього фінансового контролю та систематизації їх особливостей, доктринальний та формально-юридичний ме-
тод – для розгляду нормативно-правових актів, що регулюють фінансовий контроль, герменевтичний – для 
з’ясування змісту норм та виявлення прогалин нормативного регулювання, метод моделювання – для удосконален-
ня понятійно-категорійного апарату щодо нормативного визначення наукових категорій та уникнення у подальшому 
їхнього ототожнення. Результати. Зазначено, що фінансовий аудит, аудит ефективності та аудит відповідності є 
формами державного зовнішнього фінансового контролю. Висловлена думка щодо недоцільності ототожнення ауди-
ту з державним зовнішнім фінансовим контролем. Охарактеризовано фінансовий аудит у правозастосовній діяльно-
сті Рахункової палати, який включає аудит відповідності, де останній покликаний встановити дотримання законності 
здійснення фінансового обліку на об’єкті контролю. Автори дійшли до твердження з огляду на міжнародні стандарти 
INTOSAI (п.25 ISSAI 100), що аудит ефективності є формою державного зовнішнього фінансового контролю, який 
має перевірити три основні принципи – економії, ефективності та результативності. Висновки. Розкрито сутність по-
нять "фінансовий аудит", "аудит ефективності" й "аудит відповідності" та систематизовано їхні особливості. Запропо-
новано удосконалити понятійно-категорійний апарат щодо їх нормативного визначення, щоб уникнути у подальшому 
їхнього ототожнення. 

Ключові слова: аудит; принципи INTOSAI; форми державного зовнішнього фінансового контролю 
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Problem statement. To date, the concepts of financial audit, performance audit and compliance audit are not defined in the 
legislation of Ukraine. In doctrinal studies on financial law, there are no uniform methodological approaches to the essence, 
delimitation of these concepts, which in turn is reflected in the practice of their application. The authors set the following 
tasks: to reveal the essence of the above concepts based on national legislation, to establish gaps in the legal regulation of 
public external financial control and to make a comparative legal analysis of its forms. For this purpose, general scientific 
and special methods were used during the study. The general scientific ones include analysis, system-structural method, 
due to which the forms of state external financial control were characterized and their features were systematized. Special 
methods were used to interpret and disclose the essence of the categories used: "form", "public external financial control, 
as well as "financial audit", "efficiency audit", "compliance audit" – a doctrinal method, formal-legal method – for regulatory 
consideration – legal acts regulating financial control, hermeneutic, which clarified the content of norms and identified gaps 
in regulation and modeling method – to improve the conceptual and categorical apparatus for the normative definition of the 
above categories to avoid further identification. Results. It is noted that financial audit, efficiency audit, compliance audit are 
forms of public external financial control. The opinion was expressed on the inexpediency of identifying the audit with the 
state external financial control, as the audit is a narrower concept, although this did not prevent the legislator to equate them 
in part 2 of Art. 15-1 of the Budget Code of Ukraine, part 2 of Art. 4 of the Law of Ukraine "On the Accounting Chamber". 
Describes the financial audit in the law enforcement activities of the Accounting Chamber, which includes a compliance 
audit, where the latter is designed to establish compliance with the legality of financial accounting at the object of control. 
The authors came to the conclusion given the international standards INTOSAI (paragraph 25 of ISSAI 100) that a 
performance audit is a form of public external financial control, which should test three main principles: the principle of 
economy, efficiency and effectiveness. Conclusions. The study reveals the essence of the concepts of "financial audit", 
"performance audit" and "compliance audit". Because of the analysis of the above audits and their characteristics, their 
features were systematized. The authors proposed to improve the conceptual and categorical apparatus about their 
normative definition to avoid their further identification. 

Key words: audit; INTOSAI principles; forms of state external financial control 
 

Постановка проблеми 

Для фінансової безпеки держави велике 
значення має незалежний контроль за викорис-
танням публічних видатків і безпосередньо як-
ість нормативно-правового регулювання, наяв-
ність належного методологічного інструмента-
рію у сфері здійснення державного зовнішнього 
фінансового контролю.  

У фінансовому праві фінансовий контроль 
розглядається як інститут, що прямо пов’язаний 
з аудитом як формою контролю. Проблематика 
питання визначення та розмежування: фінансо-
вого аудита, аудита ефективності та аудита від-
повідності визначаються в тому, що на норма-
тивному рівні немає визначення форм фінан-
сового контролю, що спричиняє, на нашу думку, 
розбіжності у визначенні цих понять. 

Щодо стану сучасних досліджень наукової 
проблеми, то, наприклад, С. Базика висвітлив 
різні наукові підходи до визначення сутності ау-
диту, публічного аудита та їхніх форм: фінансо-
вого аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефек-
тивності [1]. О. Височан і Н. Литвиненко узагаль-
нили та структурували елементи аудиту ефек-
тивності як форми державного фінансового кон-
тролю, довівши його важливість в державному 
механізмі контролю [2]. Ю. Лядова у дослі-
дженні державного аудиту запропонувала нову 
класифікацію форм державного аудиту: фінан-

совий аудит, аудит ефективності та операційний 
аудит [3]. Л. Савченко визначає основними 
елементами фінансово-контрольного права фі-
нансовий контроль та аудит, що законодавст-
вом не врегульовані [4]. 

В свою чергу, Р. Мейер (Meyer, 2020) фінан-
совий аудит розглядає в контексті міжнародних 
стандартів та державних, зокрема, характери-
зуючи аудиторську документацію [5]. Т. М. Мон-
тенегро та Ф.А. Брес (Montenegro and Brás, 
2018) висвітлюють погляд американського пра-
вового регулювання з позиції всебічного аналізу 
літератури щодо якості аудиту за три десятиріч-
чя [6]. А. Чопра, М. Чадхарі (Chopra and 
Chaudhary, 2020) розглядають зовнішній аудит 
із врахуванням міжнародних стандартів та ха-
рактеристики вимоги до нього [7]. 

При цьому, оскільки у науковців наявною є 
обмеженість порівняння означених понять між 
собою без розкриття сутності кожної форми ау-
диту у сфері здійснення державного зовнішньо-
го фінансового контролю, метою статті є визна-
чення стану правового регулювання державного 
зовнішнього фінансового контролю та співвід-
ношення його форм: фінансового аудиту, ауди-
ту ефективності та аудиту відповідності. Її нови-
зна полягає в доведені самостійності кожної з 
форм державного зовнішнього фінансового кон-
тролю, виходячи з систематизації їхніх відмін-
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ностей як в теоретичному, так в практичному 
аспектах. Завдання дослідження: розкрити сут-
ність вищезазначених понять, ґрунтуючись на 
національному законодавстві встановити про-
галини щодо регулювання державного зовніш-
нього фінансового контролю та зробити порів-
няльно-правовий аналіз його форм. 
Нормативне регулювання аудиту 

В ст.98 Конституції України визначено, що 
контроль за надходженням коштів до державно-
го бюджету та їх використанням здійснює Раху-
нкова палата від імені Верховної Ради України, 
що унормовано і у Бюджетному кодексі України 
в ст.110 [8; 9].  

Об’єктом контролю Рахункової палати є 
державні, місцеві органи, інші бюджетні устано-
ви, суб’єкти господарювання, громадські органі-
зації, фонди загальнообов’язкового державного 
страхування, Національний банк України та інші 
фінансові установи відповідно до частини 2 ст.7 
Закону України "Про Рахункову палату" від 
02.07.2015 р. № 576–VIII (далі – Закон № 576) 
[10]. 

Державний зовнішній фінансовий контроль є 
незалежною перевіркою фінансової діяльності з 
метою встановлення показників достовірності, 
ефективності та законності, який здійснюється 
через контрольні заходи Рахункової палати, ви-
значені в ст.4 Закону № 576 [10]. До заходів 
державного зовнішнього фінансового контролю 
законодавець відносить невичерпний перелік: 
фінансовий аудит, аудит ефективності, експер-
тизи, аналіз та інші контрольні заходи. 

В частині 2 ст.15-1 Бюджетного кодексу Укра-
їни та в частині 2 ст.4 Закону України № 576 
державний зовнішній фінансовий контроль ото-
тожнюється з аудитом [9]. На нашу думку, аудит 
є вужчим за змістом поняттям, тож вони мають 
бути як родове та видове поняття, а не рівноз-
мінними. Деякі науковці, серед яких С.К. Базика 
та І.Р. Данчевська, визначають аудит як форму 
державного контролю [1; 11, с.54]. 

Наразі в Україні органом здійснення та про-
ведення заходів державного зовнішнього фі-
нансового контролю є Рахункова палата, осно-
вним регулюючим її діяльність нормативно-
правовим актом є Закон № 576 [10], в якому ви-
значено не тільки правовий статус Рахункової 
палати, але й основні правові основи здійснен-
ня контролю. 

Також Рахункова палата орієнтується на по-
ложення, визначені у Методичних рекомендаці-
ях з проведення Рахунковою палатою фінансо-

вого аудиту № 5-5, затверджених у 2015 році та 
на Рекомендації з управління і контролю якості 
контрольних заходів, що проводяться Рахунко-
вою палатою [12; 13]. 

З цього можна дійти висновку, що вищезазна-
чені нормативно-правові акти носять більш зага-
льний характер вимог та критеріїв оцінки резуль-
татів контрольних заходів Рахункової палати, що 
не дає підстав для розмежування вищезазначе-
них понять – стандартизованими залишаються 
лише висновки результатів аудитів, хоча з огля-
ду на звіти Рахункової палати зовнішня форма 
цих звітів носить суб’єктивний характер. 
Форми аудиту 

В міжнародній практиці, у порівнянні з укра-
їнською, здійснюються різні форми аудиту – са-
мостійно, не поглинаючи один одного: фінансо-
вий аудит, аудит ефективності та аудит 
відповідності (Франція, Польща). При цьому в 
деяких країнах аудит відповідності не розгляда-
ється як окремий вид перевірки, а входить у фі-
нансовий аудит, як і в Україні (фінансовий ау-
дит, аудит ефективності на практиці в Україні 
включають аудит відповідності, де останній пок-
ликаний встановити дотримання законності 
здійснення фінансового обліку на об’єкті конт-
ролю). 

Слід зазначити, що питання форм аудиту та 
їхнє співвідношення з видами є доволі дискусій-
ним, оскільки ISSAI 100 визначає саме "types of 
public-sector audit" – види/типи державного сек-
тору аудиту. З іншого боку, деякі науковці, се-
ред яких Ю.О. Лядова, Л.А. Савченко, О.А. 
Хаблюк, Л. Будник і С.Р. Яцищин, стверджують, 
що фінансовий аудит, аудит ефективності та 
аудит відповідності є саме формами, а не ви-
дами [3, с.29; 4, с.97; 14, с.152; 15, с.828]. 

В цілому, проблематика розмежування пос-
тає внаслідок невизначеності на законодавчому 
рівні форм державного аудиту та його видів. 
Міжнародні стандарти аудиту ISSAI, прийняті 
INTOSAI (міжнародна організація вищих органів 
фінансового контролю) – визначають (за точним 
перекладом з англійської мови) саме види дер-
жавного аудиту, але з огляду на доктринальний 
підхід, до видів державного аудиту відносять 
зовнішній та внутрішній, а стосовно форм як 
способу здійснення – виділяють фінансовий ау-
дит, аудит ефективності. 

Категорія "форма" і "вид" – це відмінні між 
собою поняття: форма – це спосіб зовнішнього 
вираження контрольних дій, а поняття "вид" 
можна трактувати як певний різновид якогось 
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явища, діяльності чи елемента. Вид державного 
зовнішнього фінансового контролю ширше, ніж 
поняття форми державного зовнішнього фінан-
сового контролю. В той же час, методи – це 
прийоми і способи, за допомогою яких дослі-
джується фінансова діяльність бюджетної уста-
нови. 

На нашу думку, доцільно саме визначити ці 
аудити як форми здійснення державного зовні-
шнього фінансового контролю, оскільки форма 
відрізняється від виду тим, що вид є більш уза-
гальненим поняттям, різновидом діяльності, а 
форма є більш вузьким визначенням, конкрет-
ною зовнішньою організаційною реалізацією 
певного елемента чи діяльності органу.  

Також необхідно внести зміни до Закону Ук-
раїни "Про Рахункову палату", де визначити 
форми та методи здійснення державного зовні-
шнього фінансового контролю. Крім того, необ-
хідно прийняти Закон "Про публічний фінансо-
вий контроль", у якому визначити й 
розмежувати основні категорії: фінансовий кон-
троль, фінансовий аудит, публічний фінансовий 
контроль, державний зовнішній фінансовий кон-
троль, державний внутрішній фінансовий конт-
роль, види публічного контролю (зовнішній дер-
жавний фінансовий контроль та внутрішній), 
форми, методи. 

Постає питання щодо доцільності об’єднання 
аудиту відповідності та фінансового аудиту, хо-
ча це, з однієї сторони, є певною оптимізацією 
процесу, а з іншої – більшим завантаженням 
аудитора. В країнах Європейського Союзу, як 
Великобританія, Нідерланди, Португалія, навіть 
спостерігається тенденція впровадження четве-
ртого виду аудиту в ІТ-сфері щодо ІТ-систем. 

Аналізуючи міжнародні стандарти аудиту 
ISSAI 100, можна визначити, що фінансовий 
аудит є перевіркою з метою виявити відповід-
ність наданої фінансової інформації до прийня-
тої системи фінансової звітності та законодавчій 
базі [16]. Аудит ефективності має на меті вияви-
ти, чи відповідає діяльність об’єкту державного 
контролю принципам економічності, ефективно-
сті та результативності, а також, чи є можли-
вість модернізувати її. У свою чергу, аудит від-
повідності є певною оцінкою дотримання 
законності здійснення фінансових операцій та 
бухгалтерського обліку [17]. 

Закон № 576 визначає, що фінансовий аудит 
здійснюється такими методами, як перевірка, 
аналіз, оцінка правильності ведення звітності 
[10]. По суті фінансовий аудит поглинає аудит 
відповідності в українській моделі державного 

зовнішнього фінансового контролю, оскільки 
має на меті не тільки встановити фактичний 
стан справ про цільове використання коштів, 
але й – дотримання законодавства при здійс-
ненні фінансових операцій. 

Аудит ефективності має встановити фактич-
ний стан справ об’єкту аудиту та надати оцінку 
щодо своєчасності, продуктивності, результати-
вності, економності використання бюджетних 
коштів їх розпорядниками. 

Відповідно до міжнародних стандартів ауди-
ту ISSAI 300 принцип економії означає мініміза-
цію витрат: використані ресурси мають бути до-
ступними у визначений час, у потрібному обсязі, 
належної якості та за найкращою ціною [17]. У 
свою чергу, принцип ефективності ставить за 
мету досягнення високих результатів діяльності 
з мінімальною витратою трудоресурсів та бю-
джетних коштів. Саме аудит ефективності спри-
яє забезпеченню прозорості та підзвітності, за-
вдяки чому можна відстежити певні законо-
мірності між витратами та результативністю ре-
алізації поставлених цілей.  

Аудит ефективності визначено Лімською де-
кларацією керівних принципів аудиту державних 
фінансів, прийнятою на Дев’ятому Конгресі 
INTOSAI у 1977 році [18]. У Лімській декларації 
визначено, що наряду з фінансовим аудитом, 
аудит ефективності служить певним чином для 
віддзеркалення результативності та економіч-
ності державного управління. 

Ефективне та цільове використання коштів 
платників податків та інших джерел поповнення  
бюджету є вкрай актуальним з огляду на еконо-
мічну ситуацію в країні. Багато науковців, зок-
рема, В.Ю. Трайтлі, О.А. Хаблюк, С.Р. Яцищин, 
виділяють значну роль аудиту ефективності як 
впливового засобу покращення результативно-
сті здійснення бюджетних програм [19, с.216; 15, 
с.830]. За думкою вчених, завданням аудиту 
ефективності є не тільки оцінка результатів, але 
й аналіз витрат, що дозволяє запропонувати 
певні рекомендації стосовно управління бюдже-
тними коштами [15, с.831]. 

Але цей доволі ефективний засіб фінансово-
го контролю має низку проблемних аспектів, до 
яких О. Височан, Н. Литвиненко віднесли: 
– відсутність чітких методик для оцінки ефек-

тивності, що може призвести до суб’єктивних 
висновків та рекомендацій зі сторони аудитора; 
– ускладненість автоматизації та низький рі-

вень формалізації аудиторських процедур у 
зв’язку з індивідуальним підходом до кожного 
об’єкту перевірки, що може зумовити довготри-
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валість подібних оцінок; 
– використання непрямих доказів, що може 

стати предметом дискусії та не допомогти в ре-
комендаційному аспекті ефективно перерозпо-
ділити витрачання державних коштів; 
– невизначеність: яка саме інформація під-

падає до об’єкта перевірки для оцінки управлін-
ських рішень, що також може спричинити дода-
ткові витрати часу через неструктурованість 
джерел [2, с.191]. 

Аудит ефективності встановлює, в першу 
чергу, рівень дієвості системи управління бю-
джетними ресурсами, по-друге, внаслідок аналі-
зу документів, що відображають діяльність ор-
ганізації, установи, визначає доцільність 
використання державних коштів для виконання 
функцій і завдань.  

Аудит відповідності та фінансовий аудит ма-
ють відмінності, до яких можна віднести харак-
тер оцінки діяльності установи, що виявляється 
в різних цільових аспектах здійснення контро-
лю. Аудит відповідності полягає у перевірці дія-
льності розпорядника державних коштів щодо 
дотримання актів законодавства, а також про-
цедур і планів управління державним майном. 
Таким чином, ототожнювати фінансовий аудит 
та аудит відповідності не можливо у зв’язку із 
постановкою різних цілей та завдань. 

Фундаментом регулювання аудиту відповід-
ності є принципи аудиту відповідності, встанов-
лені ISSAI 400 та стандарт аудиту відповідності 
– ISSAI 4000 [20; 21]. У законодавстві України не 
врегульовано поняття аудиту відповідності у 
сфері здійснення державного зовнішнього фі-
нансового контролю на відміну від правового 
регулювання фінансового аудиту та аудиту 
ефективності.  

У Законі № 576 також не визначено поняття 
фінансового аудиту та аудиту ефективності (ви-
значена лише мета), отже, вищезазначені фор-
ми зовнішнього державного фінансового конт-
ролю не розрізнені на законодавчому рівні, а на 
доктринальному – немає єдиного методологіч-
ного підходу щодо їх визначення. 

Фінансовий аудит має тісний зв’язок з ауди-
том ефективності в об’єкті перевірці: система 
внутрішнього контролю, бюджетні програми, 
адміністративні послуги та функції. За своїм 
призначенням аудит ефективності дає змогу 
побачити куди витрачаються кошти, за якими 
векторами реалізуються програми бюджету та 
яка їх результативність.  

Із аналізу правозастосовної діяльності Раху-
нкової палати за 2019–2021 роки, можна зазна-

чити, що найбільш поширеною формою здійс-
нення державного зовнішнього фінансового ко-
нтролю є аудит ефективності використання ко-
штів державного бюджету та місцевих 
бюджетів, зокрема. Із звітів Рахункової палати 
було з’ясовано, що аудит відповідності є еле-
ментом і фінансового аудиту, і аудиту ефектив-
ності, де в останньому часто можна зустріти 
оцінку стану дотримання законодавства та оцін-
ку законності. 

Підсумовуючи попередні характеристики по-
нять "фінансовий аудит", "аудит ефективності" 
та "аудит відповідності", нами встановлено такі 
їх особливості: 
– різна мета: аудит відповідності має встано-

вити дотримання законності щодо виконання 
бюджету, проведення фінансових операцій; ау-
дит ефективності – встановити дієвість викорис-
тання бюджетних коштів та рівень системи уп-
равління з огляду на міжнародні принципи; 
фінансовий аудит – аналіз достовірності, пра-
вильності ведення фінансової звітності; 
– різний об’єкт: для аудиту відповідності – 

фінансові операції; для аудиту ефективності – 
бюджетні програми, плани та фінансові опера-
ції; для фінансового аудиту – фінансова звіт-
ність та бухгалтерський облік; 
– різний зміст: для аудиту відповідності - пе-

ревірка відповідності операцій та інших докуме-
нтарних джерел до норм законодавства; для 
аудиту ефективності - аналіз організації управ-
ління, оцінка доцільності використання коштів та 
реалізації визначених проектів, планів; для фі-
нансового аудиту – документарна, фактична 
перевірка окремих фінансових операцій, поряд-
ку ведення бухгалтерського обліку та управлін-
ських процедур; 
– різні міжнародні керівні стандарти: для ау-

диту відповідності – ISSAI 4000-4999, аудиту 
ефективності – ISSAI 3000-3999, фінансового 
аудиту – ISSAI 1000-2999 [16, 17, 22, 23]. 
Висновки 

1. Фінансовий аудит є перевіркою з метою 
виявити відповідність наданої фінансової інфо-
рмації до прийнятої системи фінансової звітнос-
ті та законодавчій базі. 

2. Аудит ефективності є перевіркою, що 
встановлює рівень дієвості системи управління 
бюджетними ресурсами, внаслідок аналізу до-
кументів, що відображають діяльність організа-
ції, установи, визначає доцільність використан-
ня державних коштів для виконання функцій і 
завдань.  
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3. Аудит відповідності полягає у перевірці ді-
яльності розпорядника державних коштів щодо 
дотримання актів законодавства, а також про-
цедур та планів управління державним майном. 
Таким чином, ототожнювати фінансовий аудит 
та аудит відповідності не можливо у зв’язку із 
постановкою різних цілей та завдань. 

4. Вищезазначені форми державного зовні-
шнього фінансового контролю мають багато 
відмінних елементів: мета, об’єкт, зміст, міжна-
родні керівні стандарти, але це не заважає з 
метою оптимізації часу перевірок уповноваже-
ним особам аудит відповідності включати в фі-
нансовий аудит та аудит ефективності. Дані 
форми контролю мають бути самостійними, не 

поглинати один одного.  
5. Пропонуємо внести зміни до нормативно-

правових актів для вирішення проблемного ас-
пекту щодо ототожнення аудиту з державним 
зовнішнім фінансовим контролем, оскільки ау-
дит є вужчим за змістом поняттям, а також 
створити стандартизовані критерії для визна-
чення форм державного контролю. 
Конфлікт інтересів 

На думку авторів конфлікт інтересів відсутній.  
Вираз вдячності 

Дослідження проведено за ініціативою авто-
рів і не отримало будь-якого фінансування. 
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