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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТ1 - П Е Р С П Е К Т И В Н А 

Ф О Р М А Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О К О Н Т Р О Л Ю В УКРА1Н1 

Розглянуто проблеми аудиту ефективностг в УкраЪп у 
контекстг принципово нових для кражи форм бюджетного 
контролю, чинних у державг закотв та мгжнародних принци-
nie органгзаци контролю. 

The problems of audit of efficiency are considered in Ukraine 
in the context of principle new for a country forms of budgetary 
control, operating in the state of laws and international principles 
of organization of control. 

Бюджетний контроль - одна з найважливших функщй дер
жавного управлшня, спрямована на виявлення вщхилень вщ 
прий нятих стандарпв законност-i, дощльносп й ефективност-i уп
равлшня бюджетними ресурсами, а за наявносп таких вщхилень 
- на своечасне вжиття вщповщних коригувальних i запоб1жних 
заход1в. Вщ ефективносп бюджетного контролю залежить еко-
ном1чне, i, значною Miporo полггичне благополуччя на ци. 

Обравши курс на евроштегращю, Украша зобов’язана до-
тримуватися св1тових стандарт1в стосовно забезпечення ф1-
нансово! стаб1льност1, високого р1вня економ1чно1 активност1 
та соц1альних стандарт1в, збалансованого розвитку в1дпов1дно 
до цивиизованих правил. 

Розбудова ринкових вщносин в Украш, ускладнення ф1-
нансових аспекпв д1яльност1 держави, численн1 факти безгос-
подарно1 д1яльност1,1снування схем незаконного обпу держав-
них кошт1в тощо доводять необхщшсть досл1дження цшьового 
та ефективного використання бюджетних к о н т в . 

В У к р а ш до останнього часу бюджетний контроль здшсню-
вався лише щодо фшансово'! зв1тност1 розпорядниюв бюджет
них к о н т в , законносп й цшьового використання фшансових 
pecypciB держави, а не результативность Засвоення аудиту 
ефективносп та його застосування у контрольно - рев1зшшй 
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дшльносп Рахунково! палати i ГоловКРУ Украши розпочало-
ся лише з 2001 року, июля прийняття Бюджетного кодексу. 

Анал1з сучасно! економ1чно1 лператури свщчить, що цьому 
питанию присвячували дослщження таю вщом1 вчеш, як П.К. 
Германчук, 1.Б. Стефанюк, H.I. Рубан, В.Т. Александрова, O.I. 
Назарчук, Л.О. Сухарева, I.M. Дмитренко, G.M. Ромашв, LP. 
Волинський, 1.Ю. Чумакова, Т.В. Федченко, В.Ф. Шхоцький, 
B.I. Кравченко та шнн. Окрем1 аспекти проблеми висвплеш 
у перюдичшй лггературь Незважаючи на великий перелш на-
уковщв i практиюв, яю дослщжували це питания, теор1я i ме-
тодолопя аудиту ефективносп вивчена фрагментарно, також 
юнують суперечнносп у формуванш понятшного апарату. На-
явшсть таких проблем обумовили Bn6ip теми дослщження та 
його актуальшсть. 

Аудит ефективносп виник у 60-Ti роки минулого стол1ття 
як ф1нансовий контроль результативносп використання бю-
джетних кошт1в i сьогодн1 активно застосовуеться в систем! 
бюджетного контролю заруб1жних краш. Упродовж свого юну-
вання, i особливо останшми роками, в1н одержав високу оцшку 
свое! ефективност1 i м1жнародне визнання. 

Проте анал1з практики, законодавчо - нормативно! бази та 
теоретичних узагальнень вггчизняних економют1в св1дчить про 
те, що в У к р а ш вщсутш един1 пщходи до трактування сутнос-
Ti аудиту як форми бюджетного контролю. Так, Закон Укра1-
ни "Про Державну контрольно - рев1зшну службу в Украш” 
формою контролю визначае державний фшансовий аудит [2], 
а статтею 26 Бюджетного кодексу визначено, що аудит фшан-
coBoi та господарсько1 д1яльносп бюджетних установ здшсню-
еться Рахунковою палатою - у частиш контролю за викорис-
танням кошт1в державного бюджету i Головним контрольно 
- рев1з1йним управлшням - в1дповщно до його повноважень, 
визначених законом. Разом з тим, ст.113 того ж Кодексу до 
повноважень Державно! контрольно - рев1зшжп служби вщ-
носить контроль за "щльовим та ефективним використанням 
копгпв державного бюджету та мюцевих бюджет1в”, а ст.19 
передбачае, що "на Bcix стад1ях бюджетного процесу здшсню-
еться аудит та оц1нка ефективносп використання бюджетних 
кошт1в”[1]. 

Наведене, на наш погляд, дае право стверджувати, що фор
мою бюджетного контролю слщ вважати аудит ефективносп, 
оскшьки саме таке словосполучення найбшып повною м1рою 
характеризуе спрямування державного аудиту на забезпечен-
ня рац1онального та ефективного використання бюджетних 
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к о п т в для реал1зацп тих чи шших запланованих цшей та вста-
новлення чинниюв, яю цьому перешкоджають. 

Поява аудиту ефективносп у практищ бюджетного конт
ролю "продиктована” такими обставинами [6,с.450]: 

- необхщшстю пщвищення ефективносп, д1евосп й ефек
тивносп бюджетного контролю; 

- необхщшстю icTOTHoro полшшення та посилення прозорос-
Ti дшльносп оргашзащй, що використовують державш ресурси; 

- переходом на бюджетування за результатами дшльносп. 
Поняття аудиту ефективносп випливае з його цшей i за-

вдань та може бути визначене як сукупшсть контрольно - ана-
лггичних дш, спрямованих на визначення i ощнку ступеня еко-
ном1чносп i результативное^ використання бюджетних конгпв 
та розробку обгрунтованих рекомендащй i пропозиц1й щодо 
шдвищення ефективност1 використання державних ресурсов. 

Науковц1 вважають, що процес аудиту ефективносп не 
складаеться з чпко визначених послщовних д1й, одночасно 
ними видшяеться три OCHOBHI етапи оргашзацп аудиту ефек-
тивност1. 

Шд час першого етапу за даними фшансово'х та статис-
тично1 зв1тност1 анал1зуеться ступ1нь досягнення суб'ектом 
господарювання мети та виконання планових показниюв, 
визначаються ризиков1 операцп, зд1йснюеться оц1нка ризи-
к1в, ix значущост1 та впливу на досягнення мети i результати 
фшансово-господарсько'! д1яльност1 (дал1 - ФГД), формуеться 
програма та обсяг аудиту. Стушнь досягнення мети та резуль-
тат1в ФГД суб'екта господарювання може порйшюватися i3 за-
планованим (максимальним) р1внем, показниками попередн1х 
рок1в або кращим (як впчизняним, так i заруб1жним) доевщом 
у вщпов1дн1й сфер1 д1яльност1. 

Другий етап включав: 
- дослщження дотримання суб'ектом господарювання об-

межуючих параметр1в використання бюджетних копгпв i дер
жавного майна, правильности формування доход1в, витрат та 
результате ФГД, стану внутр1шнього контролю; 

- виявлення упущень i недол1к1в оргашзащйного, норма
тивно - правового та фшансового характеру, як1 негативно 
вплинули на досягнення мети та результати ФГД; 

- розробку пропозищй щодо пщвищення ефективносп 
ФГД суб'екта господарювання. 

За результатами другого етапу аудиту ефективносп склада
еться проект аудиторського звпу, головними роздшами якого 
мають бути висновки i пропозицп. 
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Третш етап передбачае обговорення проекту аудиторського 
звггу з посадовими особами суб'екта господарювання та шдпи-
сання аудиторського звпу [3,с.12-13]. 

Зважаючи на те, що аудит ефективносп е новим явищем у 
впчизняшй теори i практищ бюджетного контролю, уявляеть-
ся дощльним звернутися до заруб 1жного досвщу, накопиченого 
крашами з розвинутою демократ1ею у сфер1 застосування ау
диту ефективносп. Вивчення заруб1жного досвщу мае принци-
пове значения для розробки концепцп бюджетного контролю 
в Украш, оскшьки дае змогу творчо застосувати практичний 
досвщ краш з розвинутою демократ1ею при формуванш на-
цюнальжп украшсько1 модел1 бюджетного контролю, сприяе 
всеб1чному теоретичному осмисленню аудиту ефективносп та 
усвщомленню його мюця у практичнш д1яльност1 оргашв, що 
його зд1йснюють. 

Аудит ефективносп почав упроваджуватися в практику д1-
яльносп орган1в бюджетного контролю багатьох розвинутих 
краш шсля прийняття на IX KoHrpeci М1жнародно1 орган1за-
цп вищих аудиторських установ (International Organization of 
Supreme Audit Institutions - INTOSAI) у 1977 p. JliMCbKoi де-
кларацп про KepiBHi принципи фшансового контролю. Зокре-
ма, у статт1 4 декларацп п1дкреслюеться, що icHye вид контр
олю, який спрямований на оцшювання результативност1, 
ефективносп та е к о ж м ч н о с п державного управл1ння. Конт
роль ефективносп охоплюе не лише окрем1 фшансов1 onepani'i, 
а й yci сфери функц1онування державного сектору, включаючи 
перев1рку систем орган1зацп та управлшня [4,с.23]. 

Проте, практичне здшснення аудиту ефективност1 у р1зних 
заруб1жних крашах мае CBOI особливост1, зумовлеш розб1жнос-
тями у законодавчому регулюванш та нацюнальними й юто-
ричними традищями. Ц1 особливост1 визначаються постанов
кою певних завдань, що мае розв’язувати бюджетний контроль 
за допомогою аудиту ефективносп, а також акцентами на окре-
мих аспектах оцшки економ1чносп, продуктивносп й резуль-
тативносп використання бюджетних кошт1в. 

Зокрема, державш аудитори Великобританп традиц1йно 
зосереджувалися на надшносп процес1в i процедур всереди-
Hi бюджетних установ. Та оскшьки перевищення вартосп над 
витраченими бюджетними коштами визначаеться насамперед 
через результати, яю було досягнуто за рахунок цих к о п т в , 
перев1рки у державному ceKTopi дедал1 бшьше спрямовувалися 
на оцшку к1нцевих результат1в, а не процеав, що зд1йснюються 
для ix досягнення. Тобто пщ час аудиту ефективносп оцшю-
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ються не лише можливосп покращення процедур управлшня 
i д1яльносп державних установ, а й кшцев1 результати вщ п 
здшснення. Здшснення аудиту ефективносп у крашах, в яких 
формування i виконання бюджету Грунтуеться на принципах 
бюджетування, ор1ентованого на результат, характеризуеться 
деякими особливостями. Одна з них, зокрема, полягае у тому, 
що гид час проведения аудиту ефективносп визначаеться не 
лише ефектившсть управлшня i використання бюджетних 
к о п т в , а й наявшсгь в установи що перев1ряеться, певних ш-
струмент1в i показниюв оцшки ix д1яльносп. Так, наприклад, 
Управлшня Головного аудитора Канади шд час аудиту ефек
тивносп перев1ряе шструменти i процедури, за допомогою яких 
визначаеться ефектившсть роботи об'екпв, що перев1ряються. 
А Суд аудитор1в Шдерлащцв поряд з цим перев1ряе, чи вста-
новлено та яким чином закршлено у нормативних документах 
вщповщальшсть кер1вництва державно1 установи, що nepeBi-
ряеться, i3 забезпечення ефективно! управлшсько'! д1яльност1, 
а також вимоги щодо здшснення ефективного управлшня. У 
США при здшсненш аудиту ефективносп д1яльносп держав
них орган1зац1й акценти змщуються у 6iK оц1нки того, наскшь-
ки економ1чно й рац1онально оргашзацп набувають, збер1гають 
та використовують CBO'I ресурси [9,с.142-143]. 

Отже, поступово сформувалася свггова концепц1я аудиту 
ефективност1, шдгрунтям яко1 з моменту ii виникнення залиша-
еться оц1нка ефективност1 використання бюджетних к о п т в на 
тдстав1 перев1рки д1яльност1 державних орган1в влади та орга-
н1зац1й щодо виконання ними функщй та бюджетних програм. 

Таким чином, проведене дослщження показало необх1днють 
утвердження та подалыпого розвитку тако1 форми бюджетного 
контролю, як аудит ефективносп. Однак його використання в 
У к р а ш ускладнено такими чинниками: 

- неготовшстю кадр1в до змши фшософИ бюджетного 
контролю; 

- теоретичною невизначешстю поняття i наявн1стю д1аме-
трально протилежних погляд1в на сенс аудиту ефективносп; 

- вщсутшстю критерпв та неврегульован1стю процедури 
вибору об'ект1в аудиту; 

- неврегульовашстю взаемовщносин м1ж органами конт
ролю з приводу призначення i проведения аудиту ефективнос-
Ti та використання його результате. 

3 огляду на це, подалыш досл1дження у щй сфер1 дозволять 
виявити нов1 пщходи щодо зд1йснення аудиту ефективносп, 
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змщнення його позищй та широкого застосування у практищ 
бюджетного контролю в Украшг 
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