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Проаналізовано методику Рахункової палати України щодо проведення аудиту ефективності. Відображе-
но передову міжнародну практику щодо методів та підходів, що застосовуються при проведенні аудиту. В
розрізі етапів проведення аудиту запропоновано шляхи вдосконалення національної методики проведення
аудиту відповідно до міжнародних стандартів та передової світової практики.
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ВСТУП
Сучасні тенденції розвитку та реформування державного фінансового контролю зумовлюють необхідність

вдосконалення методології до проведення контральто-аналітичних заходів у відповідності до міжнародних
стандартів. Важливість даного питання полягає в тому, що використання міжнародного досвіду сприяє за-
провадженню нових методів збору та опрацювання інформації, а також нових підходів до проведення ауди-
ту, що дає можливість вдосконалити аудиторську діяльність та підвищити якість аудиторських висновків.
Особливо дане питання актуальне в частині проведення нового для України виду державного фінансового
контролю — аудиту ефективності, метою якого є оцінка ефективності, економності та результативності ви-
користання бюджетних коштів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основна мета статті полягає у вдосконаленні національної методики проведення аудиту ефективності на

основі передової міжнародної практики.
РЕЗУЛЬТАТИ
Відповідно до Лімської декларації керівних принципів контролю, до завдань вищих органів фінансового

контролю (далі — ВОФК) відносяться не лише перевірка законності та відповідності розподілу фінансових
ресурсів і ведення бухгалтерських рахунків, але також і контроль ефективності та економності їх викорис-
тання [1].

Даний вид аудиту являється важливим інструментом, за допомогою якого усі зацікавлені сторони (плат-
ники податків, депутати, ЗМІ та інші сторони) можуть із середини здійснювати нагляд за виконанням Уря-
дом своїх функцій та результативністю цієї діяльності.

При проведенні аудитів ефективності вищі органи фінансового контролю використовують розроблені
міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), в рамках міжнародних стан-
дартів вищих органів фінансового контрою (ISSAI), керівні принципи проведення аудиту ефективності, а
саме:

 ISSAI 3000 «Стандарти та керівні принципи проведення аудиту ефективності на основі практичного
досвіду та стандартів INTOSAI» [2];

 ISSAI 3100 «Керівні принципи проведення аудиту ефективності» [3].
Враховуючи те, що дані керівні принципи носять рекомендаційний характер, методики проведення ауди-

ту ефективності в іноземних ВОФК відрізняються між собою та в дечому обмежуються. Одні підходи спря-
мовані на отримання досвіду та кращого розуміння певних процесів, в той час як інші перевіряють та до-
сліджують конкретні факти.

Описати всі підходи, методи та моделі, що використовують вищі органи фінансового контролю інозем-
них країн для проведення аудиту ефективності неможливо. Проте, слід виокремити ряд методичних доку-
ментів, які максимально доступно, відповідаючи передовій міжнародній практиці, представляють процес та
особливості здійснення аудиту ефективності, зокрема:

 Керівні принципи проведення аудиту ефективності Національного аудиторського офісу Швеції [4];
 Керівні принципи проведення аудиту ефективності Офісу генерального аудитора Норвегії [5];
 Методика аудиту ефективності використання державних коштів Російської Федерації [6].
Якщо аналізувати вітчизняну практику, то в Україні вищий орган державного фінансового контролю —

Рахункова палата України (далі — РПУ), при проведенні аудиту ефективності використовує «Загальні реко-
мендації з проведення аудиту ефективності використання державних коштів», затверджені постановою Ко-
легії Рахункової платати № 18–4 від 12.07.2006 р. (далі — методика РПУ) [7].

При аналізі вищенаведених документів Автором було встановлено ряд відмінностей національної мето-
дики та представлених міжнародних аналогів.

В першу чергу слід відзначити відмінність в умовному розподілі аудиту на види. Так, відповідно до
методики РПУ аудит ефективності умовно можна розділити на:
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1. Аудит результатів функціонування діяльності того чи іншого відомства або результатів виконання тієї
чи іншої програми;

2. Аудит процесу управління, що використовується організацією, яка перевіряється, для досягнення по-
ставленої мети.

З цього слідує, перший вид аудиту включає в себе такі складові як результативність та частково ефек-
тивність, а другий вид частково охоплює питання ефективності, економності, фінансової дисципліни та
відповідності нормативно-правовим актам. Більше того, як свідчить практика, в Рахунковій палаті України
при проведенні аудитів ефективності значна увага приділяється питанням саме фінансового та законодавчо-
го характеру. Тим самим, під назвою «аудит ефективності» проводяться додатково ще й «фінансовий аудит»
та «аудит відповідності».

В свою чергу, міжнародні стандарти аудиту та досвід іноземних ВОФК виокремлюють два принципових
положення.

По-перше, питання фінансових ресурсів — це компетенція фінансового аудиту, для аудиту ефективності
головним є те, чого вартують послуги, на які виділяють ці кошти.

По-друге, відповідно до ISSAI 100 кожний аудит ефективності мусить мати завдання обстежити одне або
більше із цих трьох аспектів:

 економність діяльності згідно із принципами, практиками і стратегіями управління на основі прийнят-
тя раціональних рішень;

 ефективність використання людських фінансових та інших ресурсів, включаючи обстеження інформа-
ційних систем, показників виконання і організації моніторингу і процедур, яких дотримується об’єкт аудиту
з метою виправлення визначених недоліків;

 результативність діяльності у прив’язці до досягнення цілей, поставлених на рівні об’єкту аудиту, і
фактичного впливу від діяльності у порівнянні із запланованим впливом [8].

Слід зазначити, що між даними аспектами здійснення аудиту ефективності можна вивести зв’язок на
рівні ціль-ефект від виконання (рис. 1).
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Рис. 1. Взаємозв’язок ключових аспектів аудиту ефективності на рівні «ціль-ефект від виконання» (Скла-

дено автором)

Слід також виокремити відмінності, які мають місце безпосередньо в процесі аудиту. Так, відповідно
національної практики, процес проведення аудиту ефективності складається з чотирьох основних послідов-
них етапів:

I. Планування аудиту;
II. Проведення аудиту;
III. Підготовка звіту за результатами аудиту;
IV. Контроль виконання рекомендацій за результатами аудиту.
Проте, враховуючи стрімкий розвиток аудиторської практики та прийнятий на XXXVI Засіданні Ради

керуючих EUROSAI (Європейської організації вищих органів фінансового контролю) документ, спрямова-
ний на підвищення якості аудиту, на наш погляд до даного перелік доцільно додати також ще один етап —
«Моніторинг якості аудиторських рекомендацій» [9].

Суть даного етапу полягає в здійсненні моніторингу за тим, як висновки, рекомендації та пропозиції
надані органом фінансового контролю за результатами аудиту, сприяли досягненню кращих результатів,
вдосконаленню ефективності управління в об’єкті аудиту, а також який вплив (ефект) це дало для зацікавле-
них сторін.
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Враховуючи наведене, пропонується розглядати процедуру проведення аудиту ефективності саме в розрізі
5 послідовних етапів.

Якщо порівнювати уже встановлені етапи аудиту, то і тут варто відзначити ряд суттєвих відмінностей.
Відповідно до методики РПУ, кожний етап включає ряд послідовних дій, здійснення яких сприяє проведен-
ню аудиту ефективності.

Найбільш важливим, складним і тривалим за часом етапом аудиту ефективності є планування аудиту, що
передбачає проведення ряду послідовних взаємозв’язаних дій: вибір теми і об’єкту аудиту; попереднє ви-
вчення об’єкту аудиту; визначення цілей аудиту; визначення масштабу аудиту; вибір критеріїв проведення
аудиту; визначення підходів (методів) до проведення аудиту; оцінка проведеної роботи всередині ВОФК;
підготовка програми аудиту.

Початковою стадією етапу планування є вибір теми і об’єкту аудиту ефективності, який ґрунтується на
основі різноманітних джерел інформації. Згідно методики РПУ основними вимогами до вибору є те, що
аудит повинен сприяти підвищенню ефективності роботи об’єктів перевірки, визначенню переваг і пра-
вильності затверджених державних програм та оцінити ефективність діяльності органів виконавчої влади
відповідальних за їх реалізацію.

Крім того, при виборі тем і об’єктів аудиту ефективності необхідно враховувати ряд інших важливих
критеріїв (табл. 1).

Таблиця 1. Базові критерії, які повинні бути враховані при виборі теми та об’єкту аудиту ефективності за
Методикою РПУ *

Критерій Характеристика

Соціально-
економічна зна-

чущість

Тема аудиту повинна охопити питання, що мають значення для усього державного секто-
ра, або стосуються значних державних інтересів. Разом з тим, перевагу слід віддавати
аудиту тих сфер і проблем використання державних коштів, які є предметом широкого
обговорення в ЗМІ. і особливо хвилюють населення (платників податків).

Наявний сту-
пінь ризиків

При проведенні детального аналізу можливих областей ризику необхідно ураховувати
вплив як зовнішньої, так і внутрішньої дії на об'єкти або області, що розглядаються, що в
поєднанні з достовірною інформацією дасть можливість визначити список пріоритетних
тем і об'єктів аудиту ефективності

Обсяг держ.
коштів

При виборі теми аудиту необхідно враховувати обсяг щорічних бюджетних коштів, що
направляються на фінансування можливої сфери аудиту, а також розміри використовува-
ного при цьому державного майна.

Проведення
попередніх ау-

дитів

За інших рівних умов пріоритет повинні мати теми і об'єкти, які не перевірялися впро-
довж довгого часу, або якщо за результатами їх попередніх перевірок виявлені недоліки
усунено не повною мірою

Оцінка можли-
вих результатів

аудиту

Здійснюючи вибір тем і об'єктів аудитів, слід заздалегідь оцінити, наскільки результати
даної перевірки впливатимуть на підвищення ефективності функціонування не тільки
сфери, що перевіряється, або діяльності об'єктів аудиту, але й інші сфери та об'єкти

Наявні ресурси Для формування остаточного списку тем і об'єктів аудитів необхідно оцінити необхідні
для проведення кожного аудиту обсяг фінансових ресурсів і трудових витрат

* Складено автором

Такий підхід Рахункової палати України до вибору теми та об’єкту аудиту заслуговує уваги, проте він не
включає однієї принципової складової — проблеми аудиту. Тобто, при підготовці до проведення аудиту,
необхідно врахувати безпосередньо проблеми які існують та тривожать суспільство, а також ті, на вирішен-
ня яких витрачено значні обсяги коштів.

В даному випадку слід врахувати досвід Національного аудиторського офісу Швеції, відповідно до яко-
го, процес аудиту ефективності можна відобразити у формі лійки. Так, до уваги беруться наявні проблеми,
що існують в суспільстві і не вирішення яких може призвести до негативних наслідків. Згодом, відбувається
процес звуження (визначення основної проблеми), що переходить у проблему для аудиту, на основі якої і
розпочинається робота щодо розробки аудиту, власне його проведення та підготовки звіту за його результа-
тами [4, c. 63].

Після вибору теми і об’єкту аудиту, здійснюється попереднє вивчення об’єктів аудиту, що проводиться
шляхом збору інформації, достатньої для визначення цілей і масштабу перевірки, розробки відповідних
критеріїв аудиту, вибору методів проведення аудиту і підготовки програми аудиту.

Успіх планування проведення аудиту ефективності значною мірою залежить від повноти зібраної інфор-
мації, тому дуже важливо визначити вичерпний перелік можливих джерел отримання інформації, який сто-
сується діяльності об’єктів аудиту, що вивчаються.

Методика РПУ також зазначає, що члени аудиторської групи повинні володіти знаннями, сукупність
яких дає можливість одержати всебічне уявлення про предмет і об’єкти аудиту. В тому числі аудитор пови-
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нен мати достатнє розуміння діяльності економічного суб’єкта, для того щоб встановити, наскільки йому
потрібна консультація того або іншого фахівця, або залучення останнього як експерта.

В свою чергу досвід Російської Федерації, свідчить про те, що на цьому проміжному етапі, питання
щодо отримання необхідних консультацій зовнішніх експертів є надзвичайно важливим [6]. Оскільки аудит
ефективності є складним контрольно-аналітичним заходом, проведення якого вимагає широкої сфери знань,
навичок та досвіду, які володіють досвідом у відповідній сфері, то консультації та залучення спеціалістів
відповідного профілю у роботі аудиторської групи є не бажаним (як можна зрозуміти із методики РПУ), а
необхідним процедурним елементом, що дасть можливість більш детально проаналізувати проблематику
аудиту ефективності та визначити основні цілі та завдання, які ставлять перед ним.

Слід зазначити, що попереднє вивчення об’єктів перевірки доцільно починати з вивчення системи внут-
рішнього контролю, встановленої керівництвом організацій, що перевіряються.

Це має велике значення тому, що знання стану даної системи дає можливість аудиторам визначити по-
тенційні недоліки в діяльності об’єкта перевірки, на які слід звернути особливу увагу при проведенні аудиту.
Як свідчить досвід Національного Аудиторського офісу Швеції, саме внутрішній контроль має дати відповіді
на базові питання, тим самим вивільнивши час для розв’язання контрольною групою ключових питань ефек-
тивності [4].

Аналіз отриманої з різних джерел інформації щодо теми і об’єктів аудиту повинен бути спрямований на
встановлення взаємозв’язків, співвідношень і тенденцій в сфері, що досліджується, для визначення пріори-
тетних питань, які необхідно вивчити в ході аудиту.

Як зазначено у методиці РПУ, для успішного виконання будь-якого аудиту дуже важливо мати чітке уяв-
лення про сам аудит і його цілі [7]. Визначення цілей аудиту і аудиту ефективності, зокрема, є одним з
найважливіших кроків у плануванні.

Аудит ефективності має значно ширші цілі, ніж фінансовий аудит, оскільки він передбачає проведення
аналізу і оцінку економності, продуктивності і результативності використання фінансових ресурсів держа-
ви. Від правильності, конкретності і обґрунтованості визначення цілей аудиту багато в чому залежить не
тільки проведення самого аудиту, але і його результат.

Після вибору цілей аудиту, потрібно ухвалити рішення про масштаб дослідження для досягнення по-
ставлених цілей. При визначенні масштабу аудиту необхідно розглянути наявність умов для його проведен-
ня, тобто можливості і здібності групи аудиторів провести даний аудит. Відповідно до цього, а також врахо-
вуючи досвід Національного аудиторського офісу Швеції, аудиторам необхідно обмежувати масштаб ауди-
ту, аби зосередитись на найважливіших аспектах. Виходячи з цього, результатом роботи з встановлення
масштабу аудиту є визначення в програмі переліку конкретних питань і об’єктів аудиту. При цьому слід
керуватися правилом, що для аудиту вибираються такі питання, які відображають поставлену ціль аудиту і
мають принципове значення для успішного здійснення діяльності, що перевіряється. Об’єктами аудиту не-
обхідно вибирати такі організації, в діяльності яких є щонайбільший ступінь ризику і за результатами аудиту
якої існує можливість зробити суттєвий вплив на підвищення ефективності використання державних коштів
або розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Наступною фазою етапу планування аудиту у Методиці РПУ визначено вибір критеріїв проведення ауди-
ту, проте у методиці Аудиторського офісу Швеції наголос робиться на необхідності сформувати перед вибо-
ром критеріїв також гіпотези, що релевантні проблематиці аудиту. Таким чином, на етапі планування перед
аудитором ставиться завдання на підставі зібраних даних також сформувати, а в процесі аудиту підтвердити
або спростувати ті чи інші гіпотези [4].

Критерії аудиту ефективності представляють собою чіткі і здійснювані стандарти або показники вимі-
рювання результативності, продуктивності і економності процесу управління і витрачання державних коштів,
що здійснюється у бюджетній сфері, яка перевіряється, або об’єктом аудиту. Критерії повинні бути свого
роду «нормативною моделлю», тобто показувати, який результат в сфері або діяльності об’єкта аудиту є
свідоцтвом ефективності використання державних коштів. Таким чином, критерії повинні відповідати спе-
цифіці діяльності бюджетної сфери або міністерства, відомства, організації, що перевіряється, і слугувати
основою для висновків і рекомендацій за підсумками проведеного аудиту.

Після того, як визначено цілі і критерії аудиту ефективності, необхідно виробити підходи до проведення
аудиту, які забезпечать досягнення найкращих результатів і при цьому зведуть до мінімуму витрати на його
проведення.

Підходи до аудиту ефективності — це конкретні методи проведення аудиту, відповідно до яких буде
здійснюватися збір фактичних даних і доказів. Таким чином, при підготовці програми аудиту необхідно
вибрати методи його проведення, відповідно до яких буде здійснюватися збір фактичних даних і доказів.

Згідно Методики РПУ, в процесі аудиту можуть застосовуватися наступні методи: аналіз методів орга-
нізації роботи об’єктів, що перевіряються; аналіз результатів роботи об’єктів, що перевіряються; аналіз
конкретних ситуацій; аналіз наявних даних; обстеження.

В свою чергу, міжнародні стандарти аудиту ISSAI 3000 виокремлюють дещо інші методи збору інфор-
мації, вказуючи на їх переваги та недоліки (табл. 2) [2].

Завершує етап планування підготовка програми проведення аудиту ефективності, яка повинна бути чіткою,
зрозумілою, логічною і достатньо гнучкою, а також ефективною з точки зору відповідності можливих ре-
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Лин Я.І. Міжнародний досвід та національна практика проведення аудиту ефективності використання бюджетних
коштів

Таблиця 2. Переваги та недоліки методів збору даних під час проведення аудиту *
Метод Переваги Недоліки

Анкетування,
опитування,
контрольні

переліки

Можна здійснити анонімно; недорогий для
адміністрування; легко порівнювати та

аналізувати; можна отримати багато інфо-
рмації; існує багато зразків для опитуван-

ня.

Отримані результати можуть бути ненадій-
ними; формулювання питання може скеро-
вувати на відповідь; відсутня персоналіза-

ція; в опитуваннях, можливо, буде потрібно
вибірка експертів; не дає можливість отри-

мати повну історію питання.

Інтерв’ю
Дає можливість отримати весь спектр і

глибину інформації; розвиває відносини;
дає можливість бути більш гнучким.

Може зайняти багато часу; важко аналізува-
ти та порівнювати; може дорого коштувати;

може впливати на відповідь

Аналіз доку-
ментації

Дає можливість отримати вичерпну та іс-
торичну інформацію; не перериває процес
та не відволікає осіб, залучених до нього;
інформація вже є в наявності; існує кілька

упереджень з приводу інформації.

Займає багато часу; інформація може бути
неповною; повинно бути ясно, про те, що

шукається; засоби для отримання даних не
гнучкі і є обмеження на те, що вже існує

Спостереження

Дає можливість отримати інформацію про
те, як програма насправді виконується;

може адаптуватися до подій, які відбува-
ються

Важко інтерпретувати; може бути складним
для класифікації спостережень; може впли-
вати на поведінку учасників програми; мо-

же дорого коштувати

Фокус-групи

Дає можливість швидко і надійно отримати
загальні враження; може бути ефективним

способом отримати широкий і глибокий
діапазон інформації в короткі терміни; мо-
же передати ключову інформацію про про-

грами

Важко аналізувати відповіді;  потрібен хо-
роший посередник для забезпечення безпе-
ки та закритості; важко узгодити графік 6–8

осіб.

* [2].

зультатів аудиту і затрат на його проведення. Крім того, вона повинна бути якомога докладнішою, щоб зни-
зити вірогідність можливих помилок чи непорозумінь.

Після завершення усіх процедурних моментів планування аудиторська група приступає до етапу проведен-
ня аудиту ефективності, який включає ряд послідовних взаємозв’язаних дій на об’єкті аудиту, зокрема збір
інформації і фактичних даних для отримання аудиторських доказів; розробку аудиторських доказів на основі
отриманих даних; оформлення і систематизацію документів аудиту; підготовка попередніх висновків за ре-
зультатами аудиту; обговорення та узгодження результатів аудиту з керівництвом організації, що перевірялася.

Збір необхідної інформації і достатніх фактичних даних для отримання аудиторських доказів здійснюється
відповідно до встановлених цілей аудиту, критеріїв оцінки ефективності та обраних методів. Зокрема у міжна-
родних стандартах зазначено, що аналіз даних передбачає поєднання та порівняння інформації з різних
джерел. Важливо, щоб аудитор систематично опрацьовував і ретельно трактував зібрані дані і аргументи.

Загалом, аудиторські докази повинні бути:
 достатніми (якщо їх обсяг і зміст здатні повинні переконати в обґрунтованості та правильності зробле-

них висновків за результатами аудиту);
 належними (обґрунтованими, тобто достовірними та надійними);
 адекватними/релевантними (мають мати безпосереднє відношення до зроблених висновків і бути ло-

гічно пов’язаними з цілями і критеріями аудиту ефективності) [3].
Залежно від змісту процедури і форми отримання аудиторських доказів, вони можуть бути матеріальни-

ми, усними, документальними та аналітичними.
Після збору аудиторських доказів слід перейти до процесу їх аналізу для створення необхідної бази з

метою розробки наступних висновків і рекомендацій.
В ході проведення зазначеного аналізу та підготовки висновків виявляються чинники, які свідчать про

неефективне використання державних коштів об’єктами аудиту. На основі зроблених висновків аудитори
повинні визначити причини, які призводять до неефективних результатів діяльності об’єкта аудиту, і сфор-
мулювати відповідні висновки щодо кожної з цілей даного аудиту для включення в звіт за результатами
аудиту.

В той же час, ґрунтуючись на відповідних висновках повинні бути сформовані рекомендації. Рекомен-
дації повинні носити достатньо конкретний характер і разом з тим уникати зайвої деталізації. Їх зміст зале-
жить, перш за все, від поставлених цілей і одержаних результатів аудиту.

Після завершення відповідної роботи, аудитори обговорюють та узгоджують отримані результати, вис-
новки та рекомендації з керівництвом організацій, що перевірялись. Таким чином, організація, що пере-
віряється, може реалізувати їх ще в процесі аудиту, що дасть можливість підвищити ефективність її діяль-
ності навіть до завершення аудиту. В цьому випадку в звіті про результати аудиту доцільно відзначити, що в
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процесі його проведення аудиторська група звернула увагу на конкретну проблему, а організація оперативно
вжила відповідних заходів з її вирішення.

Заключним етапом безпосереднього здійснення аудиту ефективності є складання звіту за результатами
аудиту. Згідно міжнародних стандартів звіти можуть відрізнятися значною мірою в масштабах та в харак-
тері, наприклад, якщо там іде мова про обґрунтоване застосування ресурсів, то це відрізнятиметься від
коментарів про вплив якоїсь політики та програми і рекомендацій про внесення перетворень, результатом
яких мають стати удосконалення [10].

У своїх стандартах Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю також зазначає, що
сам звіт мусить бути своєчасним, повноцінним, точним, об’єктивним, переконливим, конструктивним, і
настільки зрозумілим і стислим, наскільки це дозволить суть тематики [10]. Звіт також має бути спрямова-
ним на читача та загалом доповнювати напрацювання щодо кращого усвідомлення ситуації і вказувати на
необхідні вдосконалення [2]. Формулювання висновків повинно бути чітким, лаконічним, унеможливлюва-
ти різне трактування одних і тих же характеристик та не повторювати дослівно проміжні висновки, що
викладені в основній частині Звіту.

В свою чергу рекомендації, викладені у звіті, мають бути обґрунтованими, максимально деталізованими
та конкретними. Необхідно акцентувати увагу на рекомендаціях щодо поліпшення роботи об’єкта аудиту,
усунення порушень та фактів неефективного використання коштів, їх недопущення в майбутньому.

Частиною процесу аудиту повинен також бути супровід аудиторського звіту (контроль за виконанням
рекомендацій), який застосовується для посилення впливу аудиту та поліпшення роботи в майбутньому.
Згідно методики РПУ діяльність з контролю за виконанням рекомендацій повинна бути направлена на за-
безпечення виконання рекомендацій, а не просто на виявлення фактів неприйняття відповідних заходів.
Відповідно до міжнародної практики важливість даного етапу полягає у тому, що контроль за виконанням
рекомендацій забезпечує зворотний зв’язок між ВОФК і виконавчою владою відносно вирішення проблем
вдосконалення управління в державному секторі економіки і підвищення ефективності використання дер-
жавних коштів.

Як ми зазначали вище, останнім етапом процесу проведення аудиту ефективності повинен бути етап
«Моніторингу якості аудиторських рекомендацій. Основним завданням, яке ставиться перед аудиторським
органом на цьому етапі, є здійснення моніторингу за тим, як висновки, рекомендації та пропозиції, надані
органом фінансового контролю за результатами аудиту, сприяли досягненню кращих результатів, вдоскона-
ленню ефективності управління в об’єкті аудиту, а також який вплив (ефект) це дало для зацікавлених сторін.

Для реалізації цього повинні бути розроблені відповідні методичні рекомендації для органів державного
фінансового контролю, а також критерії оцінки впливу висновків та пропозицій контролюючих органів на
ефективне управління та використання бюджетних коштів.

ВИСНОВКИ
Враховуючи викладені у даному питанні аспекти, слід зробити висновок, що аудит ефективності — це

система взаємопов’язаних дій, що відбуваються на кожному з етапів процесу аудиту. Проведення відповід-
ної роботи на окремому етапі дає можливість ефективно розпочати інший, тим самим роблячи даний про-
цес безперервним.

Таким чином, для того, щоб аудит ефективності дав змогу оцінити усю глибину проблеми, а найважли-
віше став основою для формування дієвих висновків та рекомендацій, необхідно:

 при проведенні аудиту ефективності керуватись не лише національним стандартом, але і враховувати
передову світову практику та міжнародні стандарти державного аудиту;

 на кожному етапі аудиту враховувати національні особливості ведення господарської діяльності та
системи державного управління;

 налагодити комунікацію із зовнішніми незалежними експертами з питань досліджуваної проблеми;
 підвищити зацікавленість органів влади та населення до результатів аудиту, шляхом підвищення рівня

гласності та прозорості органу контролю;
 розробити нові методичні рекомендації, з метою оцінки впливу проведених аудитів на вирішення тих

чи інших проблем та вдосконалення управлінської діяльності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. The International Standards of Supreme Audit Institutions 1: (Lima Declaration of Guidelines on Auditing).

— [Electronic resource]. — Available from : http://www.issai.org/media%28622,1033%29/ISSAI_1_E.pdf.
2. The International Standards of Supreme Audit Institutions 3000: (Standards and guidelines for performance

auditing based on INTOSAI’s Auditing Standards and practical experience). — [Electronic resource]. — Available
from : http://www.issai.org/composite-344.htm.

3. The International Standards of Supreme Audit Institutions 3100: (Performance Audit Guidelines — Key
Principles). — [Electronic resource]. — Available from : http://www.issai.org/composite-344.htm.

4. Handbook in Performance Auditing. Theory and Practice / The Swedish National Audit Office. — second
edition. — Stockholm, 1999. — 185 p.

5. The Guidelines for Performance Auditing adopted at the meeting of the Board of Auditors General on 1
February 2005 [Electronic resource]. — Available from : http://www.riksrevisjonen.no/en/SiteCollectionDocuments/
Vedlegg%20engelsk/Guidelines%20for%20Performance%20Auditing.pdf.

Лин Я.І. Міжнародний досвід та національна практика проведення аудиту ефективності використання бюджетних
коштів

http://www.issai.org/media%28622
http://www.issai.org/composite-344.htm.3
http://www.issai.org/composite-344.htm.4
http://www.riksrevisjonen.no/en/SiteCollectionDocuments/


61
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №3

6. Методика проведения аудита эффективности использования государственных средств РФ утверждена
Решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23 апреля 2004 года, протокол №13 (383). —
Москва, 2004.

7. Про загальні рекомендації з проведення аудиту ефективності використання державних коштів: Поста-
нова Колегії Рахункової палати від 12.07.2006 р. №18-4

8. The International Standards of Supreme Audit Institutions 100: (Fundamental Principles of Public Sector
Auditing). — [Electronic resource] — Available from : http://www.issai.org/composite-192.htm.

9. Achieving Audit Quality: Good Practices in Managing Quality within SAIs. — [Electronic resource]. —
Available from : http://www.asz.hu/publications/2010-11-04/achieving-audit-quality-good-practices-in-managing-
quality-within-sais/t337.pdf.

10. The International Standards of Supreme Audit Institutions 4000: (General Introduction to Guidelines on
Compliance Audit). — [Electronic resource]. — Available from : http://www.issai.org/composite-344.htm

Стаття надійшла до редакції 19 березня 2013 року

Лин Я.І. Міжнародний досвід та національна практика проведення аудиту ефективності використання бюджетних
коштів

http://www.issai.org/composite-192.htm.9
http://www.asz.hu/publications/2010-11-04/achieving-audit-quality-good-practices-in-managing-

