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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 

НАПРЯМОК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В умовах нестабільної економічної та політичної ситуації, економічні 

процеси вимагають ретельного дослідження результатів діяльності та 

ефективності діяльності підприємств суспільного інтересу. Сучасний етап 

контролю за суб'єктами господарювання характеризується підвищеною увагою 

до підприємств що становлять суспільний інтерес.  

Для мінімізації ризиків бізнес процесів необхідна професійна оцінка 

діяльності підприємства. З метою гармонізації вітчизняної та європейської 

системи обліку в українську практику було впроваджено Директиви 2013/34/ЄС 

та Директиви 2014/56/ЄС [1], які спричинили внесення суттєвих змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2] і 

прийняття нового Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» [3]. Прийняття нового закону призвело до 

трансформації ринку аудиторських послуг. 

Аудит ефективності діяльності, на відміну від традиційного фінансового 

аудиту, визначається як пріоритетний в системі ефективного управління 

підприємством. 

В зарубіжній практиці розвинений аудит ефективності, та накопичена 

велика кількість досвіду застосування результатів таких послуг в збільшення 

ефективності. Нестійка ситуація в економічному просторі України потребує в 

нових підходах щодо управління підприємствами що мають суспільний інтерес. 

З огляду на це, попит на аудит ефективності зростає швидкими темпами, що 

зумовлює актуальність дослідження стосовно можливостей його впровадження. 

Економічні процеси в Україні стикнулися з невизначеністю зовнішнього 

середовища в трансформаційних перетвореннях економіки, та 

продемонстрували неспроможність самостійно долати руйнівні наслідки. 

Управління підприємством в сучасних умовах обумовлюють необхідність 

ретельного дослідження результатів та ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання, а також перегляду їхньої стратегічної програми здійснення 

господарської діяльності.  

Внаслідок підвищення значущості аудиторської перевірки протягом 

останніх років відбувається зміна сприйняття ролі аудитора як підтверджувача 

достовірності інформації фінансових звітів до представлення його як 

консультанта та експерта у проблемних питаннях бізнесу.  

Аудит ефективності є сталим поняттям, який в своїй основі визначає саме 

ефективність діяльності, тобто оцінку чи визначення наслідків будь-який дій в 

господарській діяльності підприємства, та його суспільну корисність. Аудит 
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ефективності діяльності складається з проведення комплексного аналізу 

ключових показників підприємства та оцінювати ефективність діяльності 

керівництва відповідно до  стратегії розвитку підприємства. 

Варто зазначити що проведення такого аудиту на даний час нічим не 

регламентується, та не передбачено Законом України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», та іншими нормативними документами. 

З огляду на вище згадане, аудит ефективності можна визначити як одну з 

форм аудиту, скомбіновану з використанням методичного інструментарія 

економічного аналізу та аудиту, спрямованого на визначення оцінки ефективності 

вкладених ресурсів та отримання бажаного результату, з виявленням та 

урахуванням всіх факторів впливу в процесі діяльності підприємства.  

Суб'єкт господарювання функціонуючи в умовах ринкової економіки має 

необхідність забезпечувати використання своїх фінансових ресурсів на 

безперебійному рівні виконання своїх зобов'язань перед діловими партнерами, 

власниками, працівниками та державою. Економічна ефективність діяльності 

підприємств, швидкі темпи зростання, розвиток ділової активності, збільшення 

конкурентоспроможності визначаються їхньою операційною та інвестиційною 

діяльністю. 

Однією зі складових раціонального управління підприємством є 

систематичний і ефективний контроль з використанням аудиторських та 

консалтингових послуг за діяльністю менеджменту. Аудит ефективності 

покликаний вирішити недоліки в засобах зв'язку між об'єктом управління і 

ланкою що здійснює прийняття ключових рішень в діяльності об'єкта. 

Одним із чинників раціональної організації обліку і управління 

інвестиційною діяльністю є систематичний і ефективний аудиторський контроль 

за капітальними та фінансовими інвестиціями і операціями з ними, адже 

контроль, як функція управління є засобом зворотного зв'язку між об’єктом і 

системою управління, що інформує про дійсний стан керованого об'єкта, 

фактичне виконання управлінського рішення. 

Отже, актуальність аудиту ефективності діяльності полягає в тому, що в 

даний час багато організацій потребують професійної оцінки їхньої діяльності з 

метою збільшення своєї інвестиційної привабливості перед потенційними 

інвесторами. 
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