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Метою статті є дослідження теоретичних і методичних аспектів аудиту ефективності діяльності підприємства та розробка рекомендацій 
щодо удосконалення методики його проведення. У статті розглянуто сутність аудиту ефективності діяльності підприємства та запропоновано 
його визначення як завдання з надання впевненості, що передбачає оцінку ефективності системи управління підприємством та перевірку резуль-
тативності його господарської діяльності. Визначені об’єкти, мета та функції аудиту ефективності діяльності підприємства. Об’єктами даного 
виду аудиторської перевірки є ефективність організаційної системи управління підприємством та ефективність ведення господарської діяльності 
підприємства. Метою аудиту ефективності діяльності підприємства є дослідження результатів діяльності суб’єкта господарювання та оцін-
ка економічності організаційного механізму управління ним, надання рекомендацій з оптимізації управлінських технологій. Зважаючи на загальну 
парадигму аудиту ефективності, виділені основні її критерії: економічність, продуктивність, результативність. Розглянуті основні етапи та 
процедури проведення аудиту ефективності діяльності підприємства. Запропоновано систему показників для аналізу ефективності організаційної 
системи управління підприємством та оцінки ефективності його господарської діяльності.
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УДК 657.01
Бурлан С. А., Каткова Н. В. Аудит эффективности деятельности 

предприятия: методический аспект
Целью статьи является исследование теоретических и методиче-
ских аспектов аудита эффективности деятельности предприятия 
и разработка рекомендаций по совершенствованию методики его 
проведения. В статье рассмотрены сущность аудита эффективно-
сти деятельности предприятия и предложено его определение как 
задания по предоставлению уверенности, предполагающее оценку 
эффективности системы управления предприятием и проверку ре-
зультативности его хозяйственной деятельности. Определены 
объекты, цель и функции аудита эффективности деятельности 
предприятия. Объектами данного вида аудита является эффектив-
ность организационной системы управления предприятием и эффек-
тивность ведения хозяйственной деятельности предприятия. Целью 
аудита эффективности деятельности предприятия является иссле-
дование результатов деятельности предприятия и оценка экономич-
ности организационного механизма управления им, предоставление 
рекомендаций по оптимизации управленческих технологий. Учитывая 
общую парадигму аудита эффективности, выделены основные ее 
критерии: экономичность, производительность, результативность. 
Рассмотрены основные этапы и процедуры проведения аудита эф-
фективности деятельности предприятия. Предложена система по-
казателей для анализа эффективности организационной системы 
управления предприятием и оценки эффективности его хозяйствен-
ной деятельности.
Ключевые слова: аудит, эффективность, аудит эффективности, 
международные стандарты аудита, аналитические процедуры, по-
казатели эффективности
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The article aims to study the theoretical and methodological aspects of en-
terprise performance efficiency audit and to develop recommendations on 
improvement of its procedure. The article considers the essence of enterprise 
performance efficiency audit and proposes its definition as a task aimed at 
ensuring certainty which implies evaluation of the efficiency of the manage-
ment system of an enterprise and effectiveness of its business operations. 
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Постановка проблеми. Сучасні економічні процеси 
та швидкі зміни умов зовнішнього середовища зумовлюють 
необхідність більш ретельного дослідження результатів та 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання, а також 
перегляду стратегічної спрямованості діяльності підпри-
ємства загалом. Завдяки підвищенню значущості аудитор-
ської перевірки за останні роки відслідковується тенденція 
зміни розуміння ролі аудитора як лише фіксатора ступеня 
достовірності фінансової звітності та фінансових результа-
тів у бік представлення його як консультанта та аналітика. 
Тому отримання об’єктивної інформації про ефективність 
діяльності підприємства стає можливим за результатами 
проведення незалежної та професійної оцінки аудитора.

Аудит ефективності діяльності підприємства є до-
сить новим різновидом аудиту у вітчизняній практиці, 
тому успіх його впровадження залежить, в першу чергу, 
від правильності поставлених перед аудитором завдань 
та від правильного вибору критеріїв оцінки ефективно-
сті. Аудит ефективності діяльності підприємства ставить 
перед собою рішення більш складних завдань на відміну 
від традиційного аудиту, оскільки охоплює усю діяльність 
підприємства. Результати проведення аудиту можуть на-
дати відповідь на питання, у якому стані знаходиться під-
приємство та які можливості його стійкого розвитку, що 
актуалізує практичну значущість даного виду аудиту. Саме 
тому особливої уваги потребує розробка методичного за-
безпечення аудиту ефективності діяльності підприємства, 
що впливатиме на результативність та окупність коштів, 
вкладених в аудиторську перевірку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження методологічних та практичних 
питань щодо проведення аудиту на підприємствах зроби-
ли такі науковці та експерти-практики, як В. С. Адамов-
ська, М. Т. Білуха, Р. П. Булига, Г. М. Давидов, Н. І. Дорош,  
А. Ю. Кузьминський, М. В. Кужельний, О. А. Петрик, Л. М. По- 
лякова, Дж. Робертсон та інші. Однак відсутність єдиного 
погляду серед науковців до сутності аудиту ефективності 
діяльності підприємства, комплексного наукового підходу 
стосовно організаційно-методичних засад, критеріїв та ви-
мог до його обумовили необхідність подальших досліджень 
даного питання.

Формулювання невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зважаючи на підвищений попит серед 
власників підприємств на проведення аудиту ефективності 
діяльності (близько 13 % від загальної кількості замовлень 
відносяться саме до питань аудиту ефективності діяльності 
підприємства), нагальним питанням постає нормативно-

правове забезпечення даного виду аудиту, оскільки на сьо-
годні жодним законодавчим актом, що регулює аудитор-
ську діяльність, проведення аудиту ефективності діяльності 
підприємства не передбачено. В той же час, у багатьох на-
укових напрацюваннях методологія аудиту ефективно-сті 
діяльності розглянута переважно відносно державного 
фінансового контролю, проте відсутній єдиний підхід до 
визначення сутності та предмету аудиту ефективності, що 
вносить необхідність уточнення термінів, які використову-
ються в методичних документах, регламентуючих аудитор-
ську діяльність в Україні. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослі-
дження теоретичних і методичних аспектів аудиту ефек-
тивності діяльності підприємства та розробка рекоменда-
цій щодо удосконалення методики його проведення. 

Виклад основного матеріалу. Специфіка вітчизняної 
економіки та розвиток ринкових відносин вимагають від 
підприємств постійного підтримання конкурентоспромож-
ності, що можливо за умов виявлення резервів підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Саме 
цей факт зумовлює необхідність проведення аудиту ефек-
тивності діяльності підприємства.

Слід зазначити, що на сьогодні відсутнє єдине ви-
значення сутності аудиту ефективності діяльності під-
приємств. У першу чергу, на це впливають різні перекла-
ди Лімської декларації керівних принципів контролю та 
інших стандартів Міжнародної організації вищих органів 
контрою державних фінансів (INTOSAI), оскільки в Україні 
переклад терміну «Performance audit» означає «аудит ефек-
тивності», а в інших країнах під цим терміном розуміють 
«аудит діяльності», «аудит дій», «аудит адміністративної 
діяльності» [1; 2]. 

Згідно з Рішенням АПУ від 27.09.2007 р. № 182/5 
окремі види перевірок ефективності використання ви-
робничих потужностей, здійснення окремих фінансово-
господарських операцій, функціонування систем внутріш-
нього контролю й управління та інших систем діяльності 
суб’єктів господарювання віднесені до складу завдань з на-
дання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації [3]. Основні процедури та принципи 
проведення таких завдань наведено у МСА 3000 «Завдання 
з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами іс-
торичної фінансової інформації» [4].

Найпершим питання аудиту ефективності розглянув 
Дж. Робертсон, зосереджуючи свою увагу на аудиті ефек-
тивності використання ресурсів підприємства та наданні 
рекомендацій щодо їх економічного використання, відно-
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сячи ці процедури до управлінського внутрішнього аудиту 
[5]. В. С. Адамовська та Р. П. Булига виділяють в окрему 
категорію аудит ефективності управлінської діяльності [6; 
7; 8]. Г. М. Давидов, Л. М. Полякова, З. В. Билень під цією 
категорією розуміють аудит ефективності управлінської 
системи і практичної діяльності підприємства [9; 10]. На 
нашу думку, аудит ефективності діяльності підприємства – 
це завдання з надання впевненості, що передбачає оцінку 
ефективності системи управління підприємством та пере-
вірку результативності його господарської діяльності. Тоб-
то можна стверджувати, що об’єктами даного виду ауди-
торської перевірки є ефективність організаційної системи 
управління підприємством та ефективність ведення його 
господарської діяльності. 

Для проведення аудиту ефективності діяльності 
підприємства вважаємо  більш доцільним залучення зо-
внішнього аудитора за рядом причин: по-перше, через 
професійний досвід аудитора, зокрема наявність нала-
годжених методик щодо збору об’єктивної і повної ін-
формації, можливість проведення порівняльного аналізу 
ефективності досліджуваного підприємства з аналогіч-
ними суб’єктами господарювання; по-друге, через неза-
лучення  зовнішнього аудитора до внутрішніх процесів 
підприємства, що забезпечує максимальну об’єктивність 
перевірки; по-третє, через незаангажований погляд, що 
дозволяє об’єктивно визначити сильні та слабкі сторони 
діяльності, розставити пріоритети щодо забезпечення її 
ефективності. 

Зважаючи на загальну парадигму аудиту ефектив-
ності, виділяємо такі основні її критерії: 

економічність (людські, фінансові, матеріальні  
ресурси, обладнання, засоби обслуговування, ін-
формація, енергія, земля) – досягнення заданих 
результатів за використанням найменшого обсягу 
коштів або досягнення найкращого результату за 
умов використання заданого обсягу коштів;
продуктивність (виробництво продукції, надання  
послуг, збір доходів, функції регулювання, функції 
підтримки, інформаційні функції) співвідношення 
обсягів продукції з величиною витрат на її вироб-
ництво;
результативність (досягнення цілей, задоволення  
потреб клієнтів, програмні впливи та ефекти) – 
відповідність витрат та їх результатів цілям, до-
сягнення яких ставить перед собою суб’єкт госпо-
дарювання у виробничій чи соціальній сфері.

Метою аудиту ефективності діяльності підприємства 
є дослідження результативності діяльності суб’єкта госпо-
дарювання, оцінка економічності організаційного механіз-
му управління ним та надання рекомендацій з оптимізації 
управлінських технологій.

Аудит ефективності діяльності підприємства покли-
каний виконувати такі функції:

контрольна, яка передбачає перевірку виконання  
усіх завдань, що ставить перед собою підприєм-
ство для досягнення поставлених цілей;
аналітична, під якою розуміють пошук та встанов- 
лення причинно-наслідкових зв’язків ефективнос-
ті діяльності підприємства та його результатів;
синтетична, яка покликана формувати та надава- 

ти рекомендації щодо підвищення ефективності 
діяльності підприємства.

У науковій літературі, зокрема М. Т. Білухою, пропо-
нується виділяти три етапи процесу аудиту: підготовчий, 
дослідний та етап узагальнення і реалізації результатів 
аудиторського контролю [11]. Вищезазначені етапи, адап-
товані до аудиту ефективності діяльності підприємств, на-
ведені на рис. 1.

Аудит ефетивності діяльності підприємства розпо-
чинається з  надсилання листа-пропозиції до аудиторської 
фірми, після чого сторони узгоджують основні умови та об-
меження аудиту та укладають договір про надання аудтор-
ських послуг. Перед складанням плану аудиту аудитором 
отримується необхідна інформація для розуміння суб’єкта 
господарювання та концептуальної основи його фінансової 
звітності. Наступним кроком є складання та затвердження 
програми аудиту ефективності діяльності підприємства та 
визначення критеріїв ефективності.

Дослідний етап передбачає реалізацію певних про-
цедур за визначеними напрямами перевірки об’єктів аудиту 
(рис. 2). 

Так, при проведенні аудиту ефективності організацій-
ної системи управління підприємством виконуються такі 
процедури: аналіз ділових характеристик та професійних 
якостей співробітників, а також ставлення до змін в  різних 
сферах; визначення основного стилю керівництва та сту-
пеня участі співробітників в управлінні шляхом анкетуван-
ня та тестування; перевірка наявності умови для чіткого 
розмежування відповідальності між підрозділами апарату 
управління; аналіз організації структурних підрозділів, їх 
спеціалізації, важливості; аналіз координації відносин між 
лінійними і функціональними керівниками; аналіз рівня 
централізації і децентралізації керівництва; аналіз ефек-
тивності методів управління, шляхів, сфер координації; ви-
значення якісних характеристик системи прийняття і реа-
лізації рішень на підприємстві; визначення раціональності 
розподілу функцій планування, обліку, контролю, аналізу, 
регулювання та стимулювання між апаратом управління і 
виробничими підрозділами, з одного боку, і відділами са-
мого апарату – з іншого; перевірка щільності взаємозв’язку 
між окремими функціями та рівня їх дублювання в різних 
підрозділах підприємства; перевірка рівня забезпеченості 
нормативної, планової, облікової та аналітичної інформа-
ції; аналіз рівня ефективності політики управління; аналіз 
методів управління, яким надається перевага; аналіз ефек-
тивності використання сучасних комп’ютерних технологій 
та технологій зв’язку.

При аудиті ефективності господарської діяльності 
підприємства проводяться такі процедури, як визначення 
рівня ефективності ринкової структури, у якій функціонує 
підприємство; аналіз розміру й тенденцій портфелю за-
мовлень; іміджу серед конкурентів і громадськості; дослі-
дження самих конкурентів (чисельність, якість, стратегія); 
оцінка рівня розвитку конкурентоспроможності продукції 
(робіт, послуг); визначення факторів і результатів, здатних 
вплинути на майбутню ефективність за допомогою аналі-
зу, логіки, математичних методів дослідження; практичне 
оцінювання кількості та якості виробничої ефективності за 
допомогою розрахунку загальних показників ефективності 
і продуктивності виробництва: прибутковості, руху гро-
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Відбір процедур для оцінки ефективності

Складання аудиторського звіту

Впровадження аудиторських рекомендацій

Рис. 1. етапи проведення аудиту ефективності діяльності підприємства

шових коштів, прибутку на інвестований капітал, ринкової 
вартості акцій, забезпечення зайнятості.

Особливе місце при проведенні аудиту ефективності 
діяльності підприємства посідають аналітичні процедури, 
що є одними із головних процедур аудиту, оскільки дають 
змогу у грошовому або процентному вираженні порівню-
вати показники діяльності за різні періоди. При проведен-
ні аудиту ефективності організаційної системи управління 
підприємством доцільно розраховувати та аналізувати по-
казники, що наведені в табл. 1.

Ефективність діяльності підприємств насамперед 
оцінюється за допомогою показників рентабельності. 
Предметом оцінки рентабельності можуть бути госпо-
дарська діяльність підприємства, його активи, вкладе-
ний капітал тощо. Так, Т. Ю. Бойко [12] для оцінки рен-
табельності діяльності підприємства пропонує окремо 
розраховувати два показники в динаміці: рентабельність 
господарської діяльності та рентабельність управлінської 
діяльності. О. В. Юр’єв пропонує оцінювати ефективність 
діяльності підприємства за допомогою критеріїв оцінки 
ефективності, які розраховуються шляхом співставлення 
витрачених ресурсів (грошові кошти, кадри, устаткуван-
ня тощо) з отриманими результатами (кількість клієнтів, 
що обслуговуються, дохід від реалізації товарів (робіт, по-
слуг)) [13].

При проведенні аналітичних процедур з метою оцін-
ки ефективності господарської діяльності підприємств 
пропонуємо використовувати показники, які наведені 
в  табл. 2.

На етапі узагальнення результатів аудитором скла-
дається аудиторський звіт та надаються рекомендації за-
мовникові аудиту, які є додатком до звіту і наводяться за 
принципом пріоритетності.

Висновки. За результатами проведеного дослідження 
можна зробити висновок, що невизначеність у стратегічних 
перспективах діяльності суб’єктів господарювання обумов-
лює необхідність проведення аудиту ефективності діяль-
ності підприємства. Запропонована методика аудиторської 
перевірки дозволяє оцінити ефективність організаційної 
системи управління підприємством та його господарської 
діяльності, визначити ступінь реалізації стратегії підпри-
ємства.
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Рис. 2. Основні напрями перевірки за об’єктами аудиту ефективності діяльності підприємства
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Таблиця 1

Показники оцінки ефективності організаційної системи управління підприємством 

№ з/п Показники

1 наявність посадових інструкцій

2 наявність наказів та договорів про розмежування та делегування повноважень

3 якісна оцінка структури апарату управління та відповідність їх професійних навичок певним вимогам

4 чистий прибуток кожного учасника

5 рентабельність виробництва кожного учасника

6 рентабельність управлінської діяльності підприємства

7 рентабельність управлінської діяльності кожного учасника за оптимальними витратами на управління

8 рентабельність управлінської діяльності кожного учасника за фактичними витратами на управління

9 питома вага витрат на управлінську діяльність у загальному обсязі витрат підприємства

10 абсолютне відхилення фактичних витрат на управлінську діяльність кожного учасника від оптимального їх розміру

11 питома вага витрат на оплату праці управлінського персоналу підприємства в загальному обсязі витрат на оплату праці

12 Ступінь виконання затверджених планів, бюджету та певних завдань

13 наявність подяк або доган за виконання своїх посадових обов’язків, у тому числі в грошовому вимірі

14 наявність штрафних санкцій, претензій у грошовому вимірі з боку зовнішніх контрагентів фінансово-економічної 
діяльності

15 наявність штрафних санкцій, претензій у грошовому вимірі у зв’язку із несвоєчасним наданням фінансової або 
управлінської звітності
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2. ISSAI 3000 – Standards and guidelines for performance 
auditing based on INTOSAI’s Auditing Standards and practical 
experience [Electronic resource]. – Access mode : http://www.
intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-3000-
implementation-guidelines-for-performance-auditingstandards-
and-guidelines-for-perf.html

3. про затвердження переліку послуг, які можуть надава-
ти аудитори (аудиторські фірми) : рішення аудиторської палати 

України від 27.09.2007 р. № 182/5 [електронний ресурс]. – ре-
жим доступу : www.apu.com.ua/files/ris/ 734345289.doc

4.  міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огля-
ду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. видання 
2013 року [електронний ресурс]. – режим доступу : http://apu.
com.ua/files/temp/Audit_2013_2.pdf

5. робертсон дж. аудит / дж. робертсон; [пер. с англ.]. – м. :  
контакт, 2004. – 496 с.

Таблиця 2

Показники ефективності господарської діяльності підприємства

№ з/п Група показників Показник

1 показники ефективності 
використання капіталу

коефіцієнт мінливості прибутку

прибуток на інвестований капітал

коефіцієнт виплати дивідендів

прибуток на власний капітал

економічна додана вартість (EVA)

Середньозважена вартість капіталу (WACC) 

ринкова додана вартість (MVA)

коефіцієнт співвідношення ринкової і балансової вартості акцій 

грошовий потік від інвестованого капіталу

2 показники ефективності 
використання ресурсів

коефіцієнт оборотності

коефіцієнт завантаження обладнання

Фондовіддача

Фондомісткість

Фондоозброєність праці

рентабельність основних засобів

коефіцієнт оновлення основних виробничих засобів

коефіцієнт вибуття основних виробничих засобів

коефіцієнт надходження грошових коштів від активів

коефіцієнт ефективності грошових потоків (в т.ч. у розрізі видів діяльності)

продуктивність праці

3 показники ділової 
активності

коефіцієнт оборотності активів

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

коефіцієнт оборотності основних засобів

коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

4
показники 

рентабельності

рентабельність активів, в т.ч. у розрізі сегментів діяльності

рентабельність власного капіталу, в т.ч. у розрізі сегментів діяльності

рентабельність діяльності, в т.ч. у розрізі сегментів діяльності

рентабельність управлінської діяльності

рентабельність продажів

рентабельність продукції

рентабельність бізнес-процесів

рентабельність робочої сили

рентабельність контрактів
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