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Сучасні тенденції внутрішнього державного аудиту у Казахстані: досвід США та
Великобританії
Покращення якості системи державного аудиту є важливим і актуальним для усіх пострадянських республік,
зокрема Казахстану. Загалом, в її основі лежать старі поняття. Ця система не підходить для сучасної
економічної ситуації та розвитку багатьох приватних підприємств. Метою статті є висвітлення переваг систем
аудиту в США та Великобританії для сучасної системи аудиту в Республіці Казахстан. Для досягнення
поставленої мети було проаналізовано теоретичну базу, статистичні дані, законодавчі та регулятивні офіційні
документи. Аналіз показав, що найбільш перспективними підходами до розвитку системи внутрішнього
аудиту є ризик-менеджмент та бюджетне планування. Основними проблемними сферами є правова підтримка,
персонал відділів аудиту та послуги, якість змін та компетенція державних аудиторів. Обґрунтовано велику
потребу у професійній підготовці та навчанні аудиторів. Річні звіти про внутрішній аудит можуть бути
використані як ефективний інструмент державного контролю, а також маркер більшості нерозвинених сфер.
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Современные тенденции внутреннего государственного аудита в Казахстане: опыт США и
Великобритании
Улучшение качества системы государственного аудита является важным и актуальным для всех
постсоветских республик, в частности Казахстана. В целом, в её основе лежат старые понятия. Данная система
не подходит для современной экономической ситуации и развития многих частных предприятий. Целью
статьи является освещение преимуществ систем аудита в США и Великобритании для современной системы
аудита в Республике Казахстан. Для достижения поставленной цели были проанализированы теоретическая
база, статистические данные, законодательные и регулятивные официальные документы. Анализ показал, что
наиболее перспективными подходами к развитию системы внутреннего аудита являются риск-менеджмент и
бюджетное планирование. Основными проблемными сферами являются правовая поддержка, персонал
отделов аудита и услуги, качество изменений и компетенция государственных аудиторов. Обоснована
большая потребность в профессиональной подготовке и обучении аудиторов. Годовые отчеты о внутреннем
аудите могут быть использованы как эффективный инструмент государственного контроля, а также маркер
большинства неразвитых сфер.
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