
<.:ІІракс;І,ликості, маt-: бути І'ОЖ)КНИМ 3іШJІ,анюІVІ суб't-:ктік ІІуб.Іічної КJІа

ли. Хоча ІІротистшІНН$.1 к;Іа,тІ,ної та :юбон'$.13аної сторони кі,JІ,букаєтnоІ, 

кихол~Ічи і3 І Ірироли саVІоЇ сутності к;ІаіtНОІ'О суб'єкта, ТО\>1У і юр~щич

ний режиУІ взаємові;:rносин між п.1атнико:v1 податків та контролюючим 

органоУІ відзна~шється нерівністю. Однак ue не УІоже слугувати пі;:rста
nою для конфліктності інтересів. Сю.-tе через зрозумілість норм мате

ріального та проuесуа.1ьно праnа. а також через абсолотне визначен
ня праn, обоn'язкіn та nідпоnі;:rа.1ьІrості, перш за nce, nладного суб'скта 
MaiOTh }І,ОС~ІІ'3ТИС~І ІІу6JІічні ІІілі. А оріЄНТИрОМ ІІОКИННа С.ІуІ·укаТІ1 

КонституІІ,іи України, 3окрсма ІJОЖ)ЖСНН~І ст. 3 Конститу11,ії України. к 
якій прого.1ошено, що права і свободи людини та їх гарантії в:изначають 

зміст і спрямованість держави, держава ві;:rповідає перед лю;:rиною за 

сnою діяльність, а утnер;:rження і забезпечення праn і cnoбo;:r лю;:rини с 

го.1ОІШИ:\-І обов'язком держаnи. 
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КОЙЧЕВА О. С. 

ТТаІ[іона.:І hНИЙ університет <<O;rechкa юри;rична ака;rе,1ЇЯ>>-, 

асистепт кафедри адміпістрапmпого і фінансового права 

ІШРСІІ~ЖТИВИ ЗАТОСУВЛІІІІЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВІІОСТІ 

У ДІЯЛЬНОСП РАХУНКОВОЇ ПАJНТИ 

Ноnий закон <•Про Рахункову па.1ату•> nід 02.07.2015 р. робить зна
чни~і 3KilCHT на ау}І,ИТОр<.:hКі~і ІІрИр(Щі ОрІ<Шу, 3а3НаЧИВІІІИ В СТ. 4, 111,0 

лсржанний зоннінІніі1 фінансониі,і контршІh (ау)І,І-1'1') :ш6с:шсчуєтhс~І 
Рахунковою палатою шляхом з;:rійснення фінансового ауюпу, ауди

ту ефективності, експертиз:и, ана.пізу та інш:их конттюльнІ-ІХ заходів. 
Законо;:rавеuь ототожнює державний зовнішній фінансовий контро.1ь 

та аудит, з чим не:\-ІОЖЛІШО пого;:rитися - ау;:rит с набагато nужчи:м за 

контро.1ь. п результаті nпяn.1еппя порушенL під час контролю, шпші 
llliUI~II'3IOTh ІІІJИТ~ІІ'НСННЮ }(О НІ}(ІІОЩІЩJJhНОСТІ, 111,0 НСІ\10ЖН3 СІ<а3аТИ І ІрО 
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ау;(ит. Ау;tит носить кончс1ьтап1нниі1 характер, пні ик контро;Іь ІІсрс

ніриt-: на ІІрСJ(МСТ фінаНСОНОЇ )LИСІІИІІ.-ІіНИ, ІюруІІІСНЮІ ИКОЇ ІІСрС;LGач;н-: 

НСІ'аТИННІ НаСJІНКИ. 

Про необхіJність :\юцернізаuії па.:ити у бік ауциторської ціяльності 

постійно нагацують і її ~шени. Якшо раніше основною формою ція.:-Jь

пості бу.:-Jи ре13іJії, то Jараз акuепт робиться суто па аудит, без буць-яких 
кара.:-JЬІІИХ заходіn. За 13ИзпачешІЯ:\f В. К. Ко .. 1пакоnа. <(фор:ии по:к.,1икюІі 
:шбезпечуІ3ати пайбі:-Jьш доці:-Jьпе nикопаппя фупкuій. цосягпеппя uі
_.Ісі1 3 наі1\1СНІІІими нитратами си.-1, 3асоGін і часу•> tІ. с. 179J. З \іІстою 
на;(анюІ Рахунконою Іш;штою ІІрофссіі1них, нс3а.-Ісжних рскомсн;(аніі1 

шодо управ.:-Jіння та використання всіх цержавних ресурсів, вона :\'rає 

використовувати у своїй дія.:-Jьності ауцит ефективності. А у цит ефектив

пості- фор:~ла фіпапсоІ3оrо коптролю Рахункоnаї па .. 1ати, яка nстапоІ3-
.1ІОС юасмо:ш'язок :\tіж ціюли бюцжетоотри:\tуnачіn та їх резу .. 1ьтатами, 
фактичшн1 стюю:\1 спраn та оuіпкою еnосчаспості і поююти пацхо

:tжснь КОІІІТіН J(O j[СрЖаННОІ'О 6К))[ЖСТУ та ЇХ СКОНО\ІІНИ\11, сфСКП1ННИ\іІ та 
ІІр(щуктинни\11 никористанн~Ім. За:тачсна фор\іІа фінансоною контр

олю реа.:-Jізується ш.:-JЯХО:\1 зційснення ауд:иторськ:их проuецур- упоряц

кованого набору цій ауц:иторів, направ.:-Jен:их на вті:-Jення певного мето

цу піц час провецення ауц:иту ефект:ивності. 

Внеском аулпу ефектиnпості у поnу праnопу реа .. 1ьпість, яка паразі 
перебуnас 13 проuесі са:\юоргапізаuії. па цу:~лку Неnіцомого В. І. [2. с. 34] 
GyiLC ні,т(ІЮІІііtа.ІІ,ністІ, -ш уІІрав.ІіІІсІ,кі ріІІІСІІШІ, ІІр(норістІ, І11ОІІІОІІИХ 

ІІОТОКіІІ і аКП1ІІіН та рО:ІІН1'ТОК СКОІІО\ІіЮ1 і суСІІі;ІІ>СТІШ. В ІІііПВСріLЖСІІ
Нs-1, ;юсJІі;tник нано;tить ;Ly\tІKY t]у\шконої І. Ю., ІІ(О Рахунконlі-і ІІа.Іаті 

<(І ютріGно ІнвGанитиси статусу орІ'ану контро;Іюючоп) ти ІІУ, ІІііІНИІІІ ити 

ауN1торську СІІро\іІожність та 3\Іінити \іІаСІІІтаG і характер ~щіtіснюнан их 

нею контро.:-Jьно-ана.:-Jітичних захоців,>. 

Пріоритетне значення застосування нефіскальних засобів контро.:-Jю 

мас сприятипе стільки nияn .. 1ешпо порушень, скільки їх запобігашна та 
підnишеш по ефектишюсті ція.:-Jьпості цержашшх ор га піn 13 сфері фіпапсіn. 
Ауцит ефектишюсті, як фор:иа ція.lьІюсті Рахункоnаї палати носить пре

нснтинниі1 характер, 11~0 \ilat-: на мсті ІЮІІсрсюкснни ІюруІІІсньGююкстної 
Л1СІ~ИІІ.-Ііни та 3а1юGі1·анню :1.-юнжинань у фінансоно-Gкнжстніі1 сфері, 

пошук ефективних засобів витрачання та формування коштів бюджету: 

У 50-60-х рр. ХХ ст. виникнення ауциту ефективності у зарубіжних 
країпах по13'язапе з перехожнt па :\юце.:-Jь фор:иуnаппя бюцжету із за

проnаджеппям <..:бюцжетуІ3аппя, орісптоІ3апого па результат'> - систе
ми бюцжетпого ІL:-Jапуnюшя, шо по13'язус nитрати бюджетних коштіІ3 з 

очікунаною ні:L.іtачсю ні;L їх :цііkнснн~І, :1 їхньою соІІ.іа~Іьною та еконо
мічною сфсктинністю. Наі1Gі~ІЬІІІ інтснсинно1·о 3астосунанн~І нін наGун 

у суспі:-Jьно:\fу секторі, оскі.т1ьки він сприяє успішно:\fу вирішенню про-

6.:-Jе:\'І піцвишення ефективності й резу.:-Jьтативності бюцжетних витрат, 

які є особ .. 1иво актуа.:-JЬН:И:\'ПІ. 
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Ау;(ит сфсктинності - І(С нона фі .. юсофі}І :tсржанноІп ау;tиту, }ІКа 

на ІІСрІІІС VllCI(C СТаНИТh ІІарамстри }ІІ<ОСП, ІІСрСНОСИТh УІШІ)' ІІСрСНlр}І

ЮЧИХ 3 VІОНИ І(Ифр на сутніСТh ІІИТаНh, 11(0 ІІСрснір}ІЮТhОІ. ОсоG .. ІИНЇСТh 
аулпу ефективності в TO:\f)~ шо він дозво.:Jяє встановити взаємозв'язок 

між ція:\ш органів в.:Jади та результатюш цих цій, визначити проб .. 1емні 
точки і пацати конкретні рекомендації J nипраnлеппя ситуації [3, с. 14]. 
В рамках проnецепня ауциту ефектишюсті не сташпься :иетою пацан

ня зага.:JьІюї оuіпки ре 3)'.:-JьтапшІюсті роботи розпоряцпика бюцжепшх 

І<ОІІІТЇН, }ІІ<Иі1ІІСрснір}Іf:ТhОІ- І ІрИ ТаКОVІУ ІІЇJ(ХОіLЇ НС\Ю)ІСН1НО крахунати 

нсіі1 ск.;ш)·tності і рі3номанітності сфер і1оІп .іLЇ}І .. Іnності. Ау)·tит сфскп1н

ності повинен бути наuі.т1ений на розробку конкретних рекомендацій 

шодо вдоскона .. 1ення та реа .. 1ізації програ:\'І ція.т1ьності об'єктів, шо пе
реnіряються, спрю.юnапих па піцnишеппя ефектиnпості nикористання 
ними цержашшх коштіn. Під час проnецеппя аулпу ефектишюсті мас 

nідбуватися спіnробітпицтnо між Рахункоnою па .. 1атою та об'сктами 

ау;tиту- ІІСрІІІl нка:1уютn конструктинно, не критично, на :шунажсНН}І 

та р(ИроG;ІИКПh рСІ<ОVІСН.іШІІ.іЇ ЇХ ІІО.іЮ~ШНН}І, J(pjTЇ- ІІриі1VІаКПh на;щні 

реко:\1ендації, як мож.:Jивість та ш.:Jях до піцв:ищення еконо:\1ічності, ре

зу.:Jьтативності та процукт:ивності своєї ція.:Jьності, прик.:Jадаючи :\'ІаКСІІ

мальні зуси.т1.1Я <:І.:rІя їх вті:Jення . 
.Запроnацжеппя зарубіжного цосnіцу аулпу ефектишюсті у дія.:Jь

ність Рахункоnаї палати України потребус л1і1ш її органі3аuійпої струк
тури- СТІІЩ1СІІШІ СІІСІІіа.ІІ>ІІИХ ана.ІОІ'іЧІІИХ Bi,:L,:Li;Іill. УсІІіху та IIIIHUKO

MY 'ІаІІрОІШіLЖСІІІІЮ 11 І Ірактику 'ІаруGіжІІИХ краЇІІ ау,т(иту сфсктишюсті 

ІІСрСJ(уНа;н1 s.ІІ<ЇСНі 3\1іН~1 Н СОІІіа.ІhНО-СКОНО\tІЇ'ІННі, ІЮ;ІіТИ'ІНіі·і та іНІІІ~1Х 

сферах, рса.Іі3аІІЇИ 3аП.t;ІhНОІІрИі·іН}ІТИХ ІІрИНІІИІІЇН та ІІраНОНИХ ОСНОН 

Gю;(жстноІ'О ІІрОІІссу, юаt-:М(ЩЇ}І 3аконо;шнчоїта никонанчої І'ЇJІок НJІа;(и. 

Довіц зарубіжних країн :має ве .. 1ичезну uінність, a.:Je ми не :\ЮЖе:\ю 
застосувати uі..1ко:м :метоц копіювання на реа .. 1ії вітчизняного законо
цаnстnа. Оцпак окремі е.:Jемепти. які цоnе.:Jи сnою ефектиnність та еко

номність буде корисІІИ:\f запроnацити n папіопальній практиuі. 
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