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НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ  

 
У статті досліджуються напрями поліпшення використання аудиту ефективності. Доводиться, що для 

повноцінного впровадження в практику аудиту ефективності поряд зі створенням відповідної правової бази, роз-

робки стандартів, необхідний перехід перебігу бюджетного процесу на програмно-цільове бюджетування. Об-

ґрунтовується необхідність розробки таких стандартів аудиту ефективності, як «Проведення аудиту ефек-

тивності» і «Оформлення результатів аудиту ефективності».  
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Постановка проблеми. Процес політико-

економічної трансформації зобов’язав публіч-

ний сектор впровадити принцип співвідношення 

ціни й якості, тобто доцільного, економічного, 

ефективного витрачання коштів, що вимагало 

нагляду за видатками державного бюджету та-

кож і з точки зору якості управління фінансами. 

У цьому зв’язку вищі органи фінансового конт-

ролю стали виконувати консультативну функ-

цію при визначенні кращого співвідношення 

ціни і якості і були, таким чином, залучені до 

механізму прийняття рішень. При здійсненні 

попереднього контролю ВОФК отримали мож-

ливість суттєво впливати на фінансові наслідки 

рішень, що приймаються. Відтак, останніми ро-

ками особливе місце в контролі за використан-

ням публічних фінансів  і державної власності 

належить аудиту ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематикою аудиту ефективності в усіх 

його проявах займались такі вітчизняні і зарубі-

жні вчені, як І. Алексеева , Н. Аюбов, І. Басан-

цов, І. Богатая, М. Васильєва, Ю. Воронін, 

І. Дрозд, Є. Дусаєва, В. Жуков, Я. Кузьмінов, 

Є. Мних, С. Рябухін, С. Степашин, Л. Тітова, 

Н. Фадейкіна, Н. Шевченко та інші [1-16]. 

Водночас, теоретико-методологічні заса-

ди аудиту ефективності попри численні публі-

кації з цієї проблематики залишаються недоста-

тньо дослідженими. А відтак значущість аудиту 

ефективності і незавершеність наукових напра-

цювань у цьому напрямі зумовлюють необхід-

ність продовження досліджень. 

Методологія дослідження. Теоретичною 

базою дослідження є фундаментальні положення 

економічної й інституціональної теорій, теорій 

фінансів, оподаткування, управління, контролю, 

аудиту, систем та структурно-функціонального 

аналізу, наукові праці вітчизняних та іноземних 

учених з досліджуваної проблематики. 
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Формулювання цілей статті. Ціль статті 

полягає в удосконаленні теоретико-методологіч-

них засад аудиту ефективності і перспективних 

напрямів його розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Одним з найважливіших напрямів форму-

вання системи державного фінансового контро-

лю в Україні є всебічний і поступальний розви-

ток використовуваного в контрольній практиці 

аудиту ефективності. Водночас, для забезпечен-

ня комплексності розгляду питання використан-

ня аудиту ефективності в системі державного 

фінансового контролю потрібно значну увагу 

приділяти і оцінці його ефективності та ефекти-

вності його окремих складових. 

Серед наріжних засад його вдосконален-

ня, на наш погляд, слід забезпечити: 

- розширення на належній нормативно-

правовій, організаційно-методичній, інформа-

ційно-аналітичній, технологічній і кадровій ос-

новах спектру напрямів проведення контролю-

ючими органами аудиту ефективності; 

- ув’язку системи показників для виміру 

ефективності діяльності головних розпорядни-

ків і одержувачів бюджетних коштів з бюджет-

ною політикою держави і пріоритетами соціаль-

ного розвитку, результатами аудиту ефективно-

сті як невід’ємної складової системи державного 

фінансового контролю;  

- застосування при його здійсненні сис-

темної оцінки економічного, соціального, струк-

турного і організаційного ефектів формування і 

використання бюджетних коштів і коштів зага-

льнодержавних позабюджетних фондів, корпо-

рацій і домогосподарств, а також державної вла-

сності; 

- комплексне визначення обґрунтовано-

сті, законності, доцільності, результативності, 

продуктивності, дієвості, економічності й ефек-

тивності об’єктів, що підлягають аудиту ефек-

тивності;  

- оцінка середовища реалізації управ-

лінських рішень; дій з їх підготовки, виконання 

і завершення; зв’язаності здійснюваних заходів; 

реалізованості і ризиків; потенціалу соціально-
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економічного розвитку; наслідків; 

- забезпечення належного ефекту від ре-

алізації подібних контрольних заходів; 

- визначення критеріїв оцінки ефектив-

ності державного фінансового контролю, що 

має складатися з характеристики такої ефектив-

ності; визначення на основі обґрунтованих кри-

теріїв показників результативності, дієвості, 

економічності і ефективності; оцінки відповід-

ності фактичного стану державного фінансового 

контролю цим показникам. 

На наш погляд, аудит ефективності в сис-

темі державного фінансового контролю повинен 

бути сконцентрований на напрямах ефективнос-

ті:  

- організаційно-правових і фінансово-

господарських аспектів функціонування держа-

вних органів;  

- функціональної діяльності державних 

органів;  

- управлінської діяльності в сфері при-

ватизації державного майна; 

- управління державними підприємст-

вами і підприємствами, акції яких перебувають 

у державній власності.  

В умовах постійної нестачі бюджетних 

коштів заслуговує на особливу увагу оцінка 

ефективності їх витрачання в таких екстраорди-

нарних умовах, як оперативне вжиття антикри-

зових заходів з метою наповнення дохідної час-

тини, стрімке зростання дефіциту чи секвестр 

Державного бюджету України.  

Обов’язковим напрямом аудиту ефектив-

ності є оцінка програм і проектів. Для підви-

щення рівня аудиту ефективності програм і про-

ектів слід удосконалити інформаційно-

аналітичне забезпечення, у рамках якого розро-

бити і впровадити такі комплекси програмних 

засобів, як комплекс «Аудит програм і проек-

тів», програмний комплекс визначення прихо-

ваних закономірностей у базах даних і аналізу 

неструктурованої інформації тощо. 

Для повноцінного впровадження аудиту 

ефективності в бюджетній, податковій, митній, 

валютній  і інвестиційній сферах, на наш пог-

ляд, слід: 

- з’ясувати і усунути прогалини і проти-

річчя у чинному законодавстві, провести за не-

обхідності антикорупційну експертизу відповід-

них документів; 

- у Законі України «Про державний фі-

нансовий контроль» закріпити такі контрольні 

заходи, встановити вимоги щодо зазначення в 

бюджеті не тільки структури  видатків за  вида-

ми  витрат, а  й очікувані результати від реаліза-

ції програм чи виконання державних функцій, а 

також санкції за порушення вимоги ефективного 

використання державних коштів;  

- у Бюджетному кодексі України необ-

хідно: дати визначення понять ефективності, 

економічності, продуктивності, результативнос-

ті, доцільності і раціональності використання 

бюджетних коштів; у паспортах бюджетних 

програм передбачити наявність критеріїв ефек-

тивності використання бюджетних коштів як 

кількісних і якісних характеристик організації, 

процесів і результатів використання державних 

коштів і/або діяльності об’єктів  перевірки, що 

показують, якими мають бути організація і про-

цеси і які результати є свідченням ефективного 

використання державних коштів;  

- перейти від затратного методу бюдже-

тного планування (яке, попри декларування 

впровадження програмно-цільового методу 

складання Державного бюджету України, де-

факто зберігається і сьогодні) до бюджетування, 

орієнтованого на результат, яке повинно місти-

ти: загальні цілі, конкретні завдання з їх досяг-

нення, обсяг необхідних ресурсів за видами для 

вирішення таких завдань, показники ефективно-

сті за рівнями управління, чинники ризику, від-

повідальних виконавців за кожне завдання і 

окремі показники; 

- розробити і законодавчо унормувати 

формування довгострокових бюджетних про-

грам, механізми стимулів і прийняття рішень на 

всіх рівнях бюджетного процесу, орієнтованих 

на результат (відповідно до пріоритетів соціаль-

но-економічної політики і бюджетних обме-

жень); 

- підвищити якість середньострокового 

бюджетного планування і ризик-менеджменту в 

бюджетній і податковій сферах, митній справі і 

на валютному ринку; поліпшити інформаційне 

забезпечення аналізу взаємозв’язку між витра-

тами і результатами (вдосконалити форми бю-

джетної, податкової, митної і валютної звітнос-

ті); вдосконалити аналітичне забезпечення і 

практику ув’язки ресурсів з результатами; 

- реформувати всі стадії перебігу бю-

джетного процесу завдяки застосуванню сучас-

них процедур фінансового менеджменту з ме-

тою забезпечення безпосередньої зацікавленості 

у цьому розпорядників і одержувачів державних 

коштів разом із синхронним посиленням відпо-

відальності за неефективне управління ними; 

- застосовувати конкурентні принципи 

розподілу бюджетних коштів з урахуванням 

досягнутих і планованих результатів викорис-

тання бюджетних асигнувань; 

- виокремити дві сфери контролю – ви-

робничу (зосереджену на контролі ефективності 

виробництва певних видів товарів, робіт, надан-

ня певних послуг) і функціональну (контролі 

результативності виконання функцій, закріпле-

них за конкретним економічним агентом);  

- гарантувати об’єктивність аудиту ефе-

ктивності; 

- забезпечити усвідомлення всіма учас-

никами аудиту ефективності необхідності того, 
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що кожний контрольний захід має створювати 

передумови для: підвищення відповідальності, 

прозорості і підзвітності в роботі владних орга-

нів і розпорядників бюджетними коштами та 

підвищення ефективності їх діяльності; вирі-

шення найбільш значущих суспільних проблем; 

підвищення ефективності використання і управ-

ління державними коштами; впровадження су-

часних методів управління;  

- розвивати внутрішній фінансовий кон-

троль і аудит, моніторинг якості фінансового 

менеджменту в бюджетних підприємствах, ор-

ганізаціях і установах, податкових і митних ор-

ганах, структурах і агентах валютного контро-

лю; 

- забезпечити цілковиту транспарент-

ність бюджетного процесу. 

Для повноцінного впровадження у прак-

тику роботи органів державного фінансового 

контролю аудиту ефективності поряд зі ство-

ренням відповідної правової бази, розробки ста-

ндартів, що визначають правила і процедури 

його проведення (характер і зміст яких зумов-

люється, насамперед, повноваженнями контро-

льних органів, установлених чинним законодав-

ством), необхідний дійсний (а не голослівний) 

перехід перебігу бюджетного процесу на про-

грамно-цільове бюджетування, тобто принципи 

бюджетування, орієнтованого на результат. 

З огляду на це, на наш погляд, по-перше, 

слід розробити такі стандарти аудиту ефектив-

ності, як «Проведення аудиту ефективності» і 

«Оформлення результатів аудиту ефективності».  

По-друге, має бути вдосконалена мето-

дика планування, підготовки і здійснення ау-

диту ефективності з огляду на впровадження 

3-річного циклу контролю бюджетного проце-

су, розроблена методика проведення стратегі-

чного аудиту державних програм антикризо-

вих дій. 

У методичних рекомендаціях слід більше 

уваги приділити конкретизації таких складових 

аудиту ефективності, як [17, c. 91]: порядок ви-

значення рівня суттєвості і її аналіз аудитором; 

формалізація і оцінка ризиків викривлення фі-

нансової інформації, застосування методів ана-

лізу даних, тестування систем, опитування і ан-

кетування в ході аудиту; порядок підготовки 

аудиторських звітів і основних висновків й ре-

комендацій аудитора для поліпшення системи 

управління в державному органі. 

Крім того, на наш погляд, предметом ау-

диту ефективності повинна стати ефективність 

надання: 

- суб’єктам господарювання податкових 

пільг, субсидій, дотацій із з’ясуванням зумовле-

них ними наслідків соціально-економічного ха-

рактеру;    

- бюджетних кредитів чи банківських 

кредитів під гарантії уряду. 

Для вдосконалення методичного забезпе-

чення аудиту ефективності регіональних цільо-

вих програм мають бути визначені способи кон-

тролю  залежно від їх спрямованості, включаю-

чи методики оцінки ефективності інвестиційних 

проектів, розрахунку експлуатаційних витрат 

майбутніх періодів, оцінки ефективності і ре-

зультативності надання бюджетних послуг зага-

лом.  
По-третє, всі головні розпорядники бю-

джетних коштів мають керуватись у своїй дія-

льності соціально значущими індикаторами ви-

користання бюджетних коштів. Крім того, вони 

повинні постійно використовувати у своїй дія-

льності управління наявними і потенційно мож-

ливими ризиками, передбачаючи безперервну 

ідентифікацію (складання переліку) ризиків дія-

льності за кожним завданням (функцією, опера-

цією, процесом, програмою) і вжиття заходів з 

їх попередження чи запобігання). 

По-четверте, у Верховній Раді України 

слід створити спеціальний комітет (комісію), до 

функцій якого входитиме розгляд результатів 

аудиту ефективності; визначити процедури роз-

гляду результатів аудиту ефективності (прове-

дення парламентських слухань і прийняття від-

повідних резолюцій, громадські обговорення), а 

також контролю за виконанням рекомендацій за 

результатами такого аудиту. 

Вдосконаленню державного фінансового 

контролю сприятиме визначення такого показ-

ника, як питома собівартість державного спожи-

вання, який би використовувався для визначен-

ня бюджетної витратомісткості (рівень серед-

ньодушового державного споживання).  При 

цьому перевищення динаміки цього показника 

над динамікою зростання видатків  державного 

бюджету свідчитиме про неефективність бю-

джетних видатків.  

З цією метою під час аудиту ефективності 

мають застосовуватися такі критерії, як: фінан-

сова місткість забезпечення державою життєво 

важливих послуг; витратомісткість державного 

забезпечення окремих функцій управління; 

співвідношення ефективності державного і не-

державного фінансування окремих функцій. 

Аудиту ефективності має належати знач-

не місце і в організації податкового контролю. 

При цьому, на наш погляд, ним має бути охоп-

лено оцінку ефективності: 

- формування й реалізації здійснюваної 

в Україні податкової політики;  

- функціонування вітчизняної податко-

вої системи; 

- чинного податкового законодавства і 

адміністрування; 

- виявлення і запобігання податковим 

правопорушенням. 

Поряд з удосконаленням контрольно-

ревізійних і контрольно-аналітичних заходів, що 
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здійснюються органами державного фінансово-

го контролю, в їх діяльності слід, згідно з зару-

біжним досвідом, розширювати практику неау-

диторських втручань (з допомогою телефонних 

розмов, електронної пошти, листування з плат-

ником податків) з метою спростування виявле-

них ризиків або надання можливості платнику 

податків самостійно виправити допущені пору-

шення. 

При цьому інструментарієм такої практи-

ки мають стати:  

- запити розпорядникам бюджетних ко-

штів, платникам податків, обов’язкових зборів і 

платежів, внесків, учасникам валютних операцій 

на надання додаткової інформації (документів), 

які можуть підтвердити або спростувати вияв-

лені профільні ризики порушення законодавст-

ва;  

- спеціальні письмові опитування (про-

фільні інтерв’ю) з проблематики, що потребує 

перевірки як одного, так і багатьох суб’єктів з 

однієї виробничої галузі чи сфери функціону-

вання; інформаційні ресурси на сайтах зазначе-

них суб’єктів; галузеві огляди; інформація, 

отримана від інших державних та комерційних 

організацій. 

Серед перспективних напрямів поліпшен-

ня використання аудиту ефективності в системі 

державного фінансового контролю – його засто-

сування для з’ясування ефективності викорис-

тання державної власності. У цьому випадку 

завданням аудиту ефективності має стати ви-

значення оптимальної схеми управління держа-

вною власністю, а також належного державного 

фінансового контролю за цими процесами. При 

цьому предметом уваги державних аудиторів 

мають стати: 

- місце і роль державної власності в сис-

темі відносин власності в Україні; 

- вибір теми аудиту ефективності ви-

користання різних об’єктів державної влас-

ності; 

- підходи до інвентаризації об’єктів 

державної власності; обґрунтованість оцінки її 

вартості (відповідність наявним ринковим ці-

нам); стан і проблеми формування єдиного ре-

єстру об’єктів державної власності; достовір-

ність інформації про об’єкти державної власно-

сті; 

- критерії віднесення об’єктів державної 

власності до стратегічно важливих для націона-

льної безпеки України, казенних і унітарних 

підприємств; 

- стан нормативно-правової регламента-

ції (наявності концепцій управління), організації 

і забезпечення захищеності державного майна; 

- наявність/відсутність єдиного підходу 

до управління державною власністю; 

- оцінка масштабів і структури держав-

ної власності в Україні, окремих регіонах і галу-

зях господарського комплексу; їх впливу на со-

ціально-економічний розвиток держави; 

- критерії і показники результативності, 

економічності і ефективності (економічної і со-

ціальної) використання об’єктів державної вла-

сності;  

- стан конкурентоспроможності (чинни-

ків, що на неї впливають) об’єктів державної 

власності;  

- чіткість визначення і розмежування 

контрольних функцій органів управління дер-

жавною власністю; прав і обов’язків посадових 

осіб; стан інформатизації, організаційно-

методичного, матеріально-технологічного і фі-

нансового забезпечення їх діяльності;  

- організація обліку, звітності і контро-

лю відповідними державними органами викори-

стання об’єктів державної власності, компетен-

тності і результативності діяльності осіб, які 

керують ними, порядок їх атестації; 

- ефективність управління наявною 

державною власністю та чинники, що негати-

вно позначаються на її примноженні і викори-

станні, а також оптимальному розпорядженні 

нею; рівень захисту національних інтересів у 

цій сфері; 

- координація дій органів виконавчої 

влади з управління об’єктами державної власно-

сті; 

- компаративний аналіз функціонування 

об’єктів державної, колективної і приватної вла-

сності, а також об’єктів державної власності у 

різних регіонах країни і галузях господарського 

комплексу; 

- приватизаційні схеми та порядок й 

особливості їх реалізації, обґрунтованість роз-

робки, прийняття й виконання інвестиційних 

зобов’язань; транспарентність приватизаційних 

процесів; контроль за їх дотриманням Фонду 

державного майна України й розпорядників 

державною власністю; оцінка програм привати-

зації державної власності на певний період; фо-

рмування пропозицій щодо усунення негатив-

них моментів у приватизації державної власнос-

ті; 

- ринковість функціонування і випадки 

доведення об’єктів державної власності до фік-

тивного банкрутства;  

- повнота і своєчасність надходження до 

Державного бюджету України коштів від вико-

ристання державної власності, її оренди/лізингу 

(малому і середньому бізнесу, інноваційним 

центрам) земельних ділянок і відокремлених 

природних об’єктів, підприємств і майнових 

комплексів, нерухомості, їх застави й відчужен-

ня; надання сировини, продукції, прав вимог та 

інших виключних прав; висхідна/низхідна ди-

наміка таких надходжень;  

- причини і масштаби корупційних діянь 

у цій сфері, нанесення збитків державі від нее-
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фективного використання державного майна, 

рейдерства і стан боротьби з ними;  

- узагальнення результатів аудиту ефек-

тивності використання об’єктів державної влас-

ності, що здійснювались різними органами дер-

жавного фінансового контролю.  

Перспективним напрямом зазначеного 

аудиту ефективності є використання цінних па-

перів приватних підприємств, що знаходиться в 

державній власності, забезпечення прав держави 

в цих підприємствах.   

Вдосконаленню аудиту ефективності 

сприятиме і забезпечення належної якості самої 

аудиторської діяльності, серед складових якої 

слід виокремити дотримання високого рівня 

професійної підготовки аудиторів, професійної 

етики, раціональність процесу аудиторської пе-

ревірки, оперативність і повноту її інформацій-

но-аналітичного забезпечення, застосування 

сучасних методів проведення аудиту. 

Висновки і перспективи подальших  
досліджень. Серед концептуальних засад удо-

сконалення аудиту ефективності визначено: ро-

зширення спектра напрямів проведення органа-

ми державного фінансового контролю аудиту 

ефективності; ув’язка системи показників для 

вимірювання ефективності діяльності головних 

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів 

з бюджетною політикою держави і пріоритета-

ми соціального розвитку, результатами аудиту 

ефективності як невід’ємної складової системи 

державного фінансового контролю; застосуван-

ня під час його здійснення системної оцінки 

економічного, соціального, структурного й ор-

ганізаційного ефектів формування і викорис-

тання бюджетних коштів і коштів державних 

цільових фондів, корпорацій і домогосподарств, 

державної власності; комплексне визначення 

обґрунтованості, законності, доцільності, ре-

зультативності, продуктивності, дієвості, еко-

номічності й ефективності об’єктів, що підля-

гають аудиту ефективності; оцінка середовища 

реалізації управлінських рішень; потенціалу 

соціально-економічного розвитку; забезпечення 

належного ефекту від реалізації контрольних 

заходів; визначення критеріїв оцінки ефектив-

ності контролю і на їх основі показників його 

результативності, дієвості, економічності й ефе-

ктивності; оцінка відповідності фактичного ста-

ну контролю цим показникам.  
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