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Постановка проблеми. Дослідження ефективності операційної
діяльності молокопереробного підприємства незалежним аудито-
ром може служити критерієм оцінки діяльності адміністрації, кот-
ра при формуванні інформації щодо ефективності операційної дія-
льності для власників підприємства, прагне відобразити свою
діяльність максимально ефективною. Об’єктивність такої інфор-
мації можна забезпечити за допомогою проведення незалежної та
професійної оцінки ефективності фінансово-господарської діяль-
ності в цілому та операційної діяльності зокрема, як основного
джерела формування доходу підприємства. Наразі на ринку послуг
фахівцями, які одночасно є незалежними та мають достатній рі-
вень компетентності для проведення такої оцінки, є аудитори.

Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Необхідність
і можливість проведення аудиторами оцінки ефективності викорис-
тання ресурсів підприємства почав досліджувати Джек Робертсон,
цей вид діяльності він відносив до управлінського внутрішнього ау-
диту і виділяв основне його призначення — допомога керівництву
при виконанні ним функцій і підвищення прибутковості підприємст-
ва [1]. Вітчизняний професор О.Ю. Редько визначає аудит ефектив-
ності як надання практичної допомоги адміністрації та економічним
службам підприємства у веденні справ і управлінні його фінансовими
ресурсами [2, с. 47]. На думку Л.М. Полякової, аудит ефективності —
це незалежна, конфіденційна, платна форма фінансового контролю,
яка спрямована на оцінювання результативності самої системи
управління суб’єкта господарювання та практичної його діяльності
незалежними спеціалістами на договірних засадах [3].

Остання редакція Закону України «Про аудиторську діяльність»
[4] не передбачає проведення аудиту ефективності. Немає цього ви-
ду аудиторських послуг ні в Переліку послуг, які можуть надавати
аудитори, аудиторські компанії, що затверджено Рішенням Ауди-
торської палати України від 27.09.2007 р. № 182/5 [5], ні в міжнаро-
дних стандартах аудиторської діяльності [6]. Хоча, згідно з Рішен-
ням АПУ окремі види перевірок функціонування систем внутрі-
шнього контролю й управління та інших систем діяльності суб’єктів
господарювання; ефективності використання виробничих потужно-
стей; здійснення окремих фінансово-господарських операцій, відне-
сено до складу завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи
оглядом історичної фінансової інформації. Принципи виконання та-
ких завдань і перелік аудиторських процедур, що застосовуються
при цьому, визначено Міжнародним стандартом з надання впевне-



Формування ринкової економіки. 2015. № 33

527

ності 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи
оглядом історичної фінансової інформації» [6].

Виділення невирішених проблем і формулювання цілей
статті. За даними АПУ, кількість запитів на аудит ефективності
операційної діяльності постійно зростає, але існує проблема від-
сутності відповідного наукового, нормативного та організаційно-
методичного забезпечення. Тому розробка методичного забезпе-
чення аудиту ефективності діяльності молокопереробного під-
приємства залишається актуальним. Мета статті полягає в дослі-
дженні необхідності аудиту ефективності діяльності молокопере-
робного підприємства як засобу підвищення його конкурентосп-
роможності, що надасть можливість власникам підприємства на
основі незалежної експертної оцінки проаналізувати ефектив-
ність діяльності.

Виклад основного матеріалу. Аудит ефективності є видом
аудиту, що спрямований на визначення якісних характеристик
соціально-економічних показників стану підприємства за допо-
могою проведення відповідних аналітичних процедур. Сучасний
його розвиток відбувається за напрямами:

— самостійний вид аудиту передбачає висловлення думки
щодо ефективності операційної діяльності в аудиторському звіті;

— завдання з надання впевненості — оцінка ефективності
операційної діяльності(визначається вимогами міжнародних ста-
ндартів аудиту).

Наразі аудит ефективності існує лише як завдання з надання
впевненості, і стоїть на одному щаблі разом з оцінкою надійності
системи бухгалтерського обліку; незалежною оцінкою вартості
активів; оцінкою відповідності рівня професійних знань персона-
лу; економічними експертизами; оцінкою стану та результатів
господарської діяльності; перевіркою прогнозної фінансової ін-
формації та іншими завданнями. Стандарти аудиторської діяль-
ності допускають прийняття додаткового завдання, яке передба-
чає проведення оцінки ефективності діяльності під час аудиту
фінансової звітності.

Постановою від 10.08.2004 р. № 1017 визначено, що аудит
ефективності — це форма контролю, котра спрямована на визна-
чення ефективності використання бюджетних коштів для реалі-
зації запланованих цілей і встановлення чинників, які цьому пе-
решкоджають [7]. Аудит ефективності проводиться з метою
розробки обґрунтованих пропозицій, що стосуються підвищення
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ефективності використання коштів державного та місцевих бю-
джетів у процесі виконання державних програм.

Система аудиту ефективності операційної діяльності підпри-
ємства у приватному секторі економіки ще не досить розвинена,
але під час приватизації торгівельних підприємств була проведе-
на експертна оцінка майна суб’єктів торговельної діяльності, пе-
ревірки фінансового стану суб’єктів торгівлі, які залучали бан-
ківські кредити, тощо.

Метою ж аудиту ефективності операційної діяльності молоко-
переробного підприємства може стати постійне стимулювання
підвищення ефективності функціонування, раціональне викорис-
тання ресурсів для отримання максимального прибутку, якісного
поліпшення процесу управління ресурсами за рахунок надання по-
вної, достовірної та об’єктивної інформації щодо ефективності
операційної діяльності. Аналіз наведених у дослідженні визначень
показав, що аудит ефективності операційної діяльності — це вид
аудиту, що спрямований на визначення якісних характеристик со-
ціально-економічних показників операційної діяльності підприєм-
ства, шляхом проведення відповідних процедур, спрямованих на
підвищення економічності, продуктивності та результативності.

Ґрунтуючись на визначеній меті, визначимо завдання аудиту
ефективності:

 перевірка ефективності управління, що передбачає аналіз
повноти, якості та своєчасності виконання функцій;

 перевірка ефективності використання ресурсів, що включає
дослідження використання оптимальної кількості ресурсів та
оцінку ефективності використання ресурсів;

 перевірка ефективності використання коштів (обґрунтування
напрямів витрат та аналіз ефективності використання коштів) [8].

У межах кожного з поставлених завдань було б доцільним
здійснити оцінку ефективності досягнення проміжних цілей та
аналіз реалізації стратегії.

Доцільним стало б включення до аудиту ефективності операцій-
ної діяльності молокопереробних підприємств таких етапів:

 аудит продуктивності (перевірка співвідношення між кількіс-
ними результатами діяльності молокопереробного підприємства (об-
сяги виготовленої продукції, кількість наданих послуг та інше) і ви-
тратами на операційну діяльність молокопереробного підприємства;

 аудит результативності (порівняння фактичних результатів
операційної діяльності із запланованими).
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 аудит економічності (перевірка співвідношення між дохо-
дами від операційної діяльності молокопереробного підприємст-
ва та витратами на їх досягнення);

Залежно від специфіки молокопереробного підприємства не-
обхідно розробити систему критеріїв і показників, яка характери-
зувала б ефективність операційної діяльності за кожним конкрет-
ним напрямом (наприклад, виробництво молочних консервів;
реалізація цільномолочної продукції тощо).

Загальні принципи раціонального вибору основних показників
ефективності операційної діяльності при аудиті є наступними: ві-
дображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються відпо-
відним суб’єктом господарювання; створювати передумови для
стимулювання підвищення ефективності операційної діяльності;
стимулювати використання всіх наявних на підприємстві резер-
вів; забезпечувати інформацією, що стосується ефективності
операційної діяльності, всі управлінські ієрархічні ланки; вико-
нувати критеріальну функцію — для кожного з показників мають
бути визначені правила інтерпретації їхніх значень.

Основними функціями аудиту ефективності операційної дія-
льності молокопереробних підприємств могли б стати:

• контрольна (перевірка діяльності структурних виробничих
підрозділів підприємства);

• аналітична (пошук і встановлення причинно-наслідкових
зв’язків операційної діяльності молокопереробного підприємства
та його результатів);

• синтетична (формування та надання рекомендацій щодо по-
ліпшення ефективності операційної діяльності молокопереробно-
го підприємства).

Аудит ефективності — це дії, пов’язані з дослідженням усіх
основних показників діяльності підприємства [9], тоді як аудит
ефективності операційної діяльності молокопереробного підпри-
ємства є більш спеціалізованим. Це вид контролю економічних і
соціальних результатів, які визначаються шляхом проведення пе-
ревірок виконання стратегії та бізнес-плану молокопереробного
підприємства та розробки конкретних рекомендацій з приводу
виявлених невідповідностей між запланованими та фактичними
показниками діяльності.

Впровадження цього виду аудиту дасть можливість не тільки
формулювати очікувані результати та розробляти стратегії моло-
копереробного підприємства, спрямовані на їх досягнення, а й
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регулярно відслідковувати ступінь їх реалізації та виявляти і
своєчасно усувати наявні недоліки, це забезпечить:

• виявлення та усунення недоліків у стратегії розвитку та біз-
нес-плані молокопереробного підприємства (своєчасно виявле-
ний низький рівень використання ресурсів, дасть можливість
розподілити фінансові ресурси найбільш продуктивно, напри-
клад, переглянути завищені вимоги бізнес-плану тощо);

• зміцнення довіри до місії молокопереробного підприємства.
Так, за результатами аудиту ефективності операційної діяльності
зацікавлені особи зможуть отримати оцінку того, наскільки ус-
пішно підприємство досягає заявлених цілей;

• здійснення мотивування працівників (аудит ефективності
операційної діяльності молокопереробних підприємств дасть
змогу встановити перед персоналом реалістичні цілі та розподі-
лити відповідальність за отримані результати);

На завершальному етапі аудиту ефективності операційної дія-
льності молокопереробного підприємства складають аудиторсь-
кий звіт, до якого додаються рекомендації за принципом пріори-
тетності: фундаментальні, значущі, загальні. Їх впровадження має
забезпечити управлінський персонал молокопереробного підпри-
ємства. Важливим є визначення масштабу впливу аудиту ефекти-
вності на операційну діяльність молокопереробного підприє-
мства.

Висновки. Результати дослідження дають змогу зробити ви-
сновок, що аудит ефективності операційної діяльності молокопе-
реробних підприємств є тривалим процесом без чітких обмежень
у часі, а його суть полягає у системному дослідженні на основі
аналізу співвідношень між витратами, соціальною складовою та
результатами на шляху досягнення мети і аналізі впливу опера-
ційної діяльності на досягнення цілей підприємства.

Процес інтеграції аудиту ефективності операційної діяльності
молокопереробних підприємств з управлінським обліком і функ-
ціонально-вартісним аналізом сприятиме створенню системи, по-
кликаної в першу чергу, знайти та мобілізувати відповідні резер-
ви, дослідити можливість економії ресурсів, перевірити ефектив-
ність використання фінансових і грошових ресурсів за цільовим
призначенням, зменшити собівартість готової продукції та, від-
повідно, підвищити конкурентоспроможність підприємства. Про-
ведення цих аудиторських досліджень є необхідним в умовах не-
стабільного зовнішнього середовища.
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INTERNAL AUDIT IN THE MANAGEMENT
OF MODERN ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ. У статті здійснено аналіз підходів до визначення сут-
ності поняття «внутрішній аудит». Висвітлено функції, властивості
та мета внутрішнього аудиту. Розкрито призначення внутрішніх
аудиторів. Значну увагу приділено саме необхідності або впрова-
дження служби внутрішнього аудиту або включення до штату пра-
цівників фахівця-аудитора на постійній основі. Визначено перспе-
ктиви розвитку підприємств за умови дієвого внутрішнього аудиту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: внутрішній аудит, служба внутрішнього аудиту,
функції внутрішнього аудиту, мета внутрішнього аудиту, аудитор.

ANNOTATION. In the article analyzes approaches to defining the
essence of the concept of «internal audit». The known functions,
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