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СЕКЦІЯ 3. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА 

АУДИТУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

М.В. БАЛАБАТЬКО, бак. 

 

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСОВОМУ 

КОНТРОЛІ В УКРАЇНІ 

 

Аудит ефективності виник у 60-ті роки минулого століття як фінансовий 

контроль результативності використання бюджетних коштів і сьогодні активно 

застосовується в системі державного фінансового контролю зарубіжних країн. 

На сучасному етапі аудит ефективності охоплює питання, що мають 

величезне значення для суспільства, захищає фінансові інтереси держави, 

дозволяє встановити причинно-наслідкові зв‘язки їх недотримання. Як вид 

державного фінансового контролю аудит ефективності уможливлює своєчасну 

розробку пропозицій з усунення причин, що створюють умови для відступу від 

установлених законодавством вимог. 

Об‘єктами аудиту ефективності стають органи державної влади, що є 

головними розпорядниками державних коштів (державних позабюджетних 

коштів), інші суб‘єкти економічної діяльності, які використовують державні 

кошти та мають законодавчо надані податкові, митні та інші пільги й переваги. 

Аудит ефективності містить не лише аналіз результативності бюджетних 

проектів. Під час його застосування здійснюється комплексний аналіз причин 

неефективного використання державних коштів і на цій основі розробляються 

рекомендації з удосконалення бюджетного процесу та чинного законодавства. 

Головна ідея аудиту ефективності – створити дієвий механізм контролю за 

органами виконавчої влади щодо виконання ними державних функцій та 

ефективного використання державних ресурсів. Виходячи с цього, аудит 
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ефективності може і повинен здійснювати орган, діяльність якого не залежить 

від виконавчої влади і який має право давати оцінку економічності, дієвості та 

результативності використання бюджетних коштів і державної власності.  

Отже, аудит ефективності є необхідною складовою законодавства кожної 

країни в світі. Він використовується багатьма розвиненими країнами світу. 

Вищі аудиторські установи більшості зарубіжних країн керуються у своїй 

практичній діяльності загальноприйнятими теоретичними і методологічними 

засадами його здійснення. На жаль, розроблення аудиту ефективності 

використання бюджетних коштів і методології його застосування у державному 

фінансовому контролі в Україні перебуває на початковій стадії.  

Сьогодні в Україні все більше уваги приділяється пошуку шляхів 

унеможливлення фінансовим шахрайствам, які завдають серйозної шкоди як 

державі, так і учасникам фінансового ринку, а також негативно позначається на 

загальному бізнес-кліматі держави. Фінансові шахрайства здійснюються не 

тільки компаніями, але і органами державної влади, які дуже часто витрачають 

державні кошти не за цільовим призначенням. На мою думку, важливу роль у 

запобіганні шахрайствам належить аудиторам. Представники цієї професії 

володіють усіма інструментами для того, щоб зафіксувати факти шахрайства. 

Аудитори дуже часто виявляють випадки фінансових зловживань, але і 

водночас часто втягуються у корупційні схеми. 

В Україні потрібно законодавчо закріпити послідовність проведення 

державного фінансового контролю, визначити компетентність і повноваження 

органів, які здійснюють аудит ефективності використання державних коштів і 

державної власності. В Україні також є необхідність формування єдиної 

системи державного фінансового контролю та прийняття Закону «Про 

державний фінансовий контроль», внесення відповідних поправок до 

Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів. 

Отже, в Україні є негайна потреба впровадження нових форм аудиту 

ефективності у державному фінансовому контролі, які відповідають сучасним 

вимогам. На основі досвіду зарубіжних країн пропонується удосконалити аудит 
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ефективності державного фінансового контролю і підвищити його 

ефективність. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Современное состояние стоимости труда в странах с развитой рыночной 

экономикой, характеризуется повышением стоимости рабочей силы, поскольку 

государство и население страны ориентировано на высокопроизводительное, 

рентабельное производство и систематическое повышение благосостояния 

общества. Для этого широко используются различные системы подготовки и 

переподготовки кадров, эффективные системы оплаты труда и стимулирования 

труда, которые базируются на высоком уровне минимальной заработной платы. 

Анализ стоимости рабочей силы Украины показывает, что на сегодняшний 

день экономика нашего государства ориентируется больше на формирование 

рынка дешевой рабочей силы, что естественно негативно сказывается на 

развитии рыночного механизма, лишает данную модель фактора 

конкурентоспособности.   

Определѐнный интерес, с моей точки зрения, представляет произведѐнный 

сравнительный анализ данных, отражающий элементы оплаты труда, их 

взаимосвязь с объѐмом валового национального продукта (ВНП). Данный 

анализ позволяет не только выяснить фактическое положение в оплате труда в 

данной стране, но и те, негативные и положительные тенденции, которые могут 

быть использованы для решения поставленных задач. Решение указанных 

задач, в условиях кризисной ситуации, приобрело особое значение, поскольку 


