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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ВИТРАТ

AUDIT OF EFFICIENCY OF BUDGETARY EXPENSES

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається аудит ефективності бюджетних ви-

трат. Визначаються переваги і недоліки аудиту ефективності 
бюджетних витрат. Дається оцінка основного напряму ефек-
тивності аудиту. Висвітлюються актуальні проблеми оцінки 
економічності, ефективності і результативності використання 
бюджетних коштів, представлена методика проведення аудиту 
ефективності використання коштів бюджетів. Автором на під-
ставі теоретичного дослідження розкривається зміст поняття, 
а також характеризуються основні етапи аудиту ефективності 
бюджетних витрат.

Ключові слова: аудит ефективності, бюджетні видатки, 
результативність, державний фінансовий контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается аудит эффективности бюджет-

ных расходов. Определяются преимущества и недостатки 
аудита эффективности бюджетных расходов. Дается оценка 
основного направления эффективности аудита. Освещаются 
актуальные проблемы оценки экономичности, эффективно-
сти и результативности использования бюджетных средств, 
представлена методика проведения аудита эффективности 
использования средств бюджетов. Автором на основе теоре-
тического исследования раскрывается содержание понятия, а 
также характеризуются основные этапы аудита эффективно-
сти бюджетных расходов.

Ключевые слова: аудит эффективности, бюджетные рас-
ходы, результативность, государственный финансовый кон-
троль.

АNNOTATION
The article deals with the audit of efficiency of budgetary 

expenses. Define the advantages and disadvantages of audit of 
efficiency of budgetary expenses . Assesses the basic directions 
of the effectiveness of the audit. Highlights the current problems 
of assessment of economy, efficiency and effectiveness in the use 
of budget funds, the methodology of audit of efficiency of use of 
budget funds. The author on the basis of theoretical studies of the 
contents of a concept and characterizes the main stages of audit 
of efficiency of budgetary expenses.

Keywords: performance audit, budget expenditures, effec-
tiveness, state financial control.

Постановка проблеми. Ефективне викорис-
тання бюджетних коштів є однією з важливих 
проблем виконання бюджету у багатьох кра-
їнах світу. Особливо актуальна ця проблема 
для України, яка здійснює бюджетну полі-
тику в умовах обмежених ресурсів державного 
бюджету. Тому першочерговим завданням є 
реформування наявної системи фінансового 
державного контролю як важливого засобу під-
вищення ефективності державного управління. 
Відмінна риса аудиту ефективності, на відміну 
від фінансового аудиту, полягає в тому, що його 

основним завданням є забезпечення економіч-
ності, результативності і продуктивності вико-
ристання державних (муніципальних) фінансо-
вих і матеріальних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Створення та розвиток аудиту ефек-
тивності виконання бюджетних програм в 
Україні є предметом дослідження таких нау-
ковців, як А.В. Мамишев, М.П. Афанасьєва, 
І.Б. Стефанюк, О.В. Грибовський, Л.О. Суха-
рева, Н.І. Рубан. С.В. Степашина.

Мета статті полягає у вдосконаленні націо-
нальної методики проведення аудиту ефектив-
ності на основі передової міжнародної прак-
тики, розкритті передумов виникнення та 
необхідності запровадження аудиту ефектив-
ності бюджетних витрат в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поява аудиту ефективності була зафіксована 
у «Лімський декларації керівних принципів 
контролю» і прийнята міжнародним конгресом 
(INTOSAI) в 1977 р. За роки, що минули, аудит 
ефективності набув розвитку й поширення в 
багатьох зарубіжних країнах, а нині стає пере-
важаючим видом контролю за виконанням дер-
жавного бюджету [1].

Існує безліч підходів до визначення поняття 
аудиту ефективності. Так, на думку М.П. Афа-
насьєва, «аудит ефективності – це нова ступінь 
розвитку системи державного фінансового контр-
олю, яка являє собою незалежну перевірку, 
здійснювану державними органами зовнішнього 
контролю з метою оцінки результативності» [2]. 
Інше визначення дає С.В. Степашина: «аудит 
ефективності – це незалежна оцінка ефектив-
ності і результативності урядових заходів, про-
грам чи організацій з точки зору їх економіч-
ності та відповідності цілям» [3].

Нині аудит ефективності проводиться за 
такими пріоритетними напрямами, які наве-
дені в табл. 1.

Слід зазначити, що аудит ефективності від-
різняється від перевірок цільового характеру 
витрачання державних коштів. Ця форма 
контролю включає не тільки аналіз результа-
тивності бюджетних проектів і програм. Крім 
того, повинен здійснюватися комплексний та 
всеосяжний аналіз причин неефективного вико-
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ристання державних коштів на основі реко-
мендацій щодо вдосконалення бюджетного 
процесу, чинного законодавства та всієї еконо-
мічної політики держави, наведений на рис. 1.

 

Для реалізації аудиту ефективності необхідні 

наявність адекватної сучасним 
вимогам системи обліку, що 
містить параметри звітності 
органів влади про ефективне 
витрачання державних ресурсів 

об’єктивні умови переходу до 
аудиту ефективності (правова 
база, наділення окремими 
правами і повноваженнями 
контрольних органів, наявність 
методичного забезпечення та 
кваліфікованих фахівців) 

Рис. 1. Основні показники реалізації аудиту 
ефективності

Джерело: створено автором

Відповідно до загальноприйнятих стандартів 
аудит адміністративної діяльності – це неза-
лежне дослідження ефективності та результа-
тивності діяльності органів виконавчої влади 
та виконання державних програм з огляду на 
дотримання принципу економічності та з метою 
вдосконалення управління [4]. Основними скла-
довими аудиту адміністративної діяльності є 
аудит ефективності, аудит економічності, аудит 
результативності [7].

Узагальнення практики різних країн пока-
зує, що аудит адміністративної діяльності базу-
ється на рішеннях, які визначають стратегію 
діяльності в державному секторі економіки та 
який зосереджується на перевірці виконання 
програм та діяльності, а не витрат чи фінансової 
звітності й обліку. В цьому випадку оцінювання 

програм може розглядатися як один з інстру-
ментів аудиту адміністративної діяльності.

Запровадження аудиту ефективності в діяль-
ності органів фінансового контролю зарубіжних 
країн зумовило внесення відповідних змін до 
їхніх організаційних структур. У більшості з них 
(у Великобританії, Бельгії, Данії, Нідерландах, 
Норвегії, Швеції) з цією метою були створені 
спеціальні відділи з аудиту ефективності. Не 
менш важливим для розуміння сутності такого 
аудиту є й те, що в США, Канаді, країнах Захід-
ної Європи аудитом ефективності охоплюється 
лише видаткова частина державного бюджету. 
Доходи державного бюджету сприймаються як 
аксіома, що не потребує будь-яких доказів [10]. 
Тому в розвинених країнах аудит ефективності 
проводиться лише щодо державних видатків і 
державної власності. Зазначимо, що, відповідно 
до світової практики, існують такі три форми 
здійснення аудиту ефективності (рис. 2).

Оцінка ефективності використання держав-
них ресурсів проводиться членами експертної 
ради, який формується контрольно-рахунковим 
органом у такій послідовності: [8]

1) на базі зібраної та проаналізованої інфор-
мації формуються кількісно-критеріальні 
показники;

2) на базі матеріалів контрольного заходу 
визначаються якісно-критеріальні показники;

3) здійснюється експертна оцінка показників.
Експертну оцінку ефективності викорис-

тання державних коштів як один з можливих 
варіантів можна проводити за такою шкалою 
(табл. 2).

З вищевикладеного можна зробити висно-
вок про те, що аудит ефективності порівняно 

Таблиця 1
Основні напрями аудиту ефективності

Напрям аудиту ефективності

Аудит ефективності використання державних коштів
Аудит ефективності використання коштів бюджету 
Аудит ефективності використання природних державних ресурсів
Аудит ефективності використання державної власності
Аудит ефективності цільових державних програм

Джерело: створено автором

Рис. 2. Форми здійснення аудиту
Джерело: створено автором

 

Форми здійснення аудиту 

спрощений аудит 
ефективності, який 
відповідає на питання 
«Чи справляється 
управлінська система 
з поставленими 
завданнями?» 

традиційний аудит 
ефективності, який 
відповідає на питання «Чи 
відповідають результати 
роботи встановленим 
критеріям (завдання і цілі, 
плани, принципи, очікувані 
показники, що може 
статися)?» [7] 
 

розширений аудит 
ефективності, який 
відповідає на питання 
«Які перешкоди 
стоять на шляху 
діяльності належної 
якості?» 
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з традиційним фінансовим аудитом включає 
нові завдання і значно розширює цілі і пред-
мет державного фінансового контролю. А його 
застосування дає змогу підвищити ефектив-
ність і результативність витрачання коштів, в 
найкоротші терміни виявити наявні проблеми і 
вжити заходів щодо їх усунення.

Висновки. Виходячи з вищенаведеного, 
можна сформулювати такі пропозиції щодо 
вдосконалення аудиту ефективності, вирішення 
наявних проблем та наближення до міжнарод-
ної практики:

– створити адекватну нормативну та мето-
дологічну основу для проведення аудиту ефек-
тивності, розробити й затвердити єдину концеп-
цію розвитку державного фінансового контролю 
в Україні;

– розробити загальні стандарти професій-
ної етики державних аудиторів і контролерів у 
сфері державних фінансів з урахуванням най-
кращої міжнародної практики;

– внести зміни та доповнення до чинного 
законодавства, зокрема до Бюджетного кодексу, 
Закону України «Про Рахункову палату».

Таблиця 2
Рівень ефективності  

використання державних коштів

№ Показник
1 Низький
2 Нижче середнього
3 Середній
4 Вище середнього
5 Високий
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