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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Проблеми управління державними фінансами в рамках забезпечення розвитку країни
постійно потребують вжиття необхідних заходів. Найбільш проблемним питанням є здійснення
аудиту ефективності та доцільності використання державних коштів та майна.
Сучасні умови, значно змінюють функції державного фінансового контролю, так основна
увага зосереджується не на виявленні, а на недопущенні порушення бюджетного законодавства і,
як наслідок, прийняття економічно доцільних управлінських рішень на рівні держави.
На основі аудиту ефективності будь-яке підприємство спроможне здійснити дослідження
оцінки власної господарської діяльності. Як наслідок, є формування думки про доцільність,
ефективність, раціональність використання засобів та ресурсів не лише підприємства, а й
виконання бюджетних програм.
Аудит ефективності є найбільш ефективним засобом контролю за результативністю
державних витрат.
Перевірка соціальних результатів діяльності органів виконавчої влади є досить важливою
складовою змісту аудиту ефективності. Так як тільки на основі визначення соціальних
результатів можна зробити висновок про те, як використання державних коштів вплинуло на
задоволення потреб тих, в чиїх інтересах воно здійснювалося. І тим самим визначити ступінь
ефективності використання державних коштів та майна. При цьому найбільш значущим в змісті
аудиту ефективності є розробка конкретних рекомендацій перевірки об’єктів по підвищенню
ефективності та використання ними державних коштів та майна.
Відповідно до законодавчої бази аудит ефективності розглядається як форма державного
фінансового контролю, із зосередженням уваги на визначенні ефективності використання
бюджетних коштів. При чому, приділяється увага оцінці рівню виконання запланованих цілей та
виокремлення факторів, які цьому перешкоджають.
Основним призначенням аудиту ефективності є розробка обґрунтованих пропозицій щодо
підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів у процесі
виконання бюджетних програм
Аудит ефективності є перевіркою діяльності органів державної влади, одержувачів державних
коштів, підприємств, установ і організацій, які використовують державне і комунальне майно, з
метою визначення ефективності використання державних фінансових ресурсів і майна.
Для реалізації аудиту ефективності потрібна система обліку, яка містить інформацію про
доцільність витрачання коштів, а й рівні нормативно-правового, методичного забезпечення,
відповідні вимоги до кваліфікаційного складу фахівців.
Основним призначенням аудиту ефективності є здійснення контролю за доцільністю,
ефективністю використання бюджетних коштів та майна, вивченням та аналізом негативних
напрямів нецільового використання, підвищення якості державного управління та забезпечення
прозорості інформації для суспільства
Напрямами подальших досліджень є удосконалення організаційно-методичного забезпечення
аудиту ефективності використання бюджетних коштів, що передбачає розробку методів та
процедур забезпечення контролю якості проведення перевірки з метою підвищення рівня
ефективності використання державних коштів та можуть застосовуватися в діяльності органів
державного фінансового контролю.

