
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
 

УДК 657.6:339.17 

Юр’єв О.В. 

МЕТОДИКА АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Київський національний торговельно-економічний університет,  

Київ, Кіото 21, 02156 

UDC 657.6:339.17 

Yuriev O.V. 

METHOD PERFORMANCE AUDIT OF OPERATIONAL ACTIVITY 

COMMERCIAL ENTERPRISES 

Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Kioto 21, 02156 

 

У доповіді розглядається методика аудиту ефективності операційної 

діяльності торговельних підприємств, що побудована на вітчизняному 

методологічному підґрунті з урахуванням практичного досвіду країн з 

ринковою економікою. Також наведено та обґрунтовано критерії та 

показники оцінки аудиту ефективності операційної діяльності торговельних 

підприємств. 
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Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин 

виникла об'єктивна необхідність в розробці методики проведення аудиту 

ефективності операційної діяльності торговельних підприємств. 

Методика аудиту ефективності операційної діяльності торговельних 

підприємств, що є сукупністю прийомів і методів, підпорядкованих 

практичному виконанню конкретних завдань, має служити досягненню 

кінцевого результату - перевірці ефективності, економічності та 

результативності. Виходячи з цього, методика аудиту ефективності - це 

сукупність перевірочних процедур, які відповідають методологічним основам 

аудиту ефективності та дозволяють визначити наскільки ефективною, 

результативною та економічною є операційна діяльність торговельного 

підприємства.  

Виклад основного матеріалу. З метою ознайомлення з операційною 

діяльністю торговельного підприємства і з середовищем, у якому вона ведеться, 

включаючи систему внутрішнього контролю, аудитор повинен виконати такі 

процедури: запити, на адресу керівництва або інших співробітників 

торговельного підприємства; аналітичні процедури; спостереження та 

інспектування. Вибір процедур отримання доказів та їх співвідношення з 

процесом аудиту є важливою методичною задачею, що забезпечує ефективність 

та якість аудиту. 

Основні процедури методики аудиту ефективності можна пов'язати з 

ключовими стратегічними напрямами діяльності торговельних підприємств і 

представити у вигляді схеми, зображеної на рис. 1. 

Також, мають бути передбачені додаткові аудиторські процедури по 

відношенню до значимих ризиків. Наприклад, існують такі ознаки, що 

характеризують значимість ризику: 

- Зв'язок ризику з недобросовісними діями; 

- Зв'язок ризику з суттєвими змінами в галузі, новими вимогами щодо ведення 

обліку та підготовки звітності, тощо; 

- Підвищена складність господарських операцій; 



- Зв'язок ризику з господарськими операціями, що здаються незвичними або не 

типовими для діяльності підприємства і мають значення для звітності. 

 

Рис. 1. Методика і процедури аудиту ефективності 

Обов'язок аудитора стосовно, значимих ризиків "оцінити організацію 

встановлених, щодо ризиків засобів контролю; включаючи контрольні дії, та 

визначити, чи виконувались вони". Причому у відсутності належних засобів 

контролю, щодо ризиків відповідно до стандарту аудитор зобов'язаний 

проінформувати про ці обставини представників власника. 

Аналогічний обов'язок встановлено щодо ризиків, відповідно яких, 

неможливо або не варто скорочувати ризики викривлень інформації на рівні 

підготовки фінансової звітності до прийнятно низького рівня за допомогою 

збору аудиторських доказів та виконання процедури перевірки по суті. 
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Ефективність операційної діяльності торговельного підприємства багато в 

чому залежить від компетентності, сумлінності керівництва та зовнішнього 

оточення, у якому працює торговельне підприємство. Ефективність управління 

може бути визначена чотирма критеріями, що в свою чергу містять певні під 

критерії[1]: 

Інформація про досягнення ефективності, є першим критерієм, сутність 

якого можна сформулювати таким чином: щоб оптимально контролювати, 

підтримувати і своєчасно повідомляти керівництву торговельного підприємства 

про досягнення ефективності, має використовуватися достовірна і надійна 

інформація про ефективність.  

Інформація про досягнення ефективності, як критерій містить п'ять 

підкритеріїв: 

1)Ефективність вимірюваних дій - розглядає відношення вартості 

придбання і вартості продажу (витрати на одиницю продукції, тощо), 

відображаючи кількість ресурсів, що використовуються, щоб створити 

однорідні і вимірні товари, що будуть задовільними порівняно з відповідними 

цілями і стандартами. 

2)Ефективність важко вимірюваних дій, як підкритерій застосовується 

для оцінки ефективності в операціях пов’язаних з надходженням, збереженням 

і вибуттям товарів з точки зору обґрунтованості управлінських рішень. Ця 

інформація відображає досягнутий рівень ефективності у порівнянні із 

запланованим, фактичні дати досягнення ефективності в порівнянні із 

зазначеними у бізнес плані та фактичні витрати ресурсів у порівнянні із 

запланованими.  

3)Якість та індикатори рівня обслуговування показують, що якість і 

рівень обслуговування мають бути задовільні у порівнянні з відповідними 

стандартами і метою, та відповідати очікуванням і витратам клієнтів. 

4)Використання потенціалу показує, що для реалізації необхідного обсягу 

товарів або послуг мають оптимально використовуватися працівники і 



устаткування, підвищуватися технологічна ефективність та якість 

обслуговування. 

5)Інформація, про досягнення ефективності має бути доречною, 

своєчасною, надійною та повною, щоб забезпечити достовірну оцінку 

досягнутої ефективності, визначити зони порушень відповідальності і 

прийняття необхідних стратегічних рішень, оскільки дії з коригування та 

виправлення мають виконуватись швидко, щоб максимально скоротити втрати 

від порушення ефективності. 

Другий критерій, оптимізація ефективності, може бути сформульований 

таким чином: можливості та інноваційні ідеї щодо покращення ефективності 

потрібно безперервно досліджувати і експлуатувати. 

Цей критерій містить чотири підкритерії: 

1)Альтернативні поставки. Необхідно досліджувати можливість 

використання інших методів поставки товарів, що дозволить поліпшити 

ефективність. 

2)Оптимізація існуючих систем і процедур як підкритерій доводить 

необхідність безперервного проведення експертиз, щодо спрощення поточних 

систем і процедур, усунення дублювання і непродуктивних витрат, спрощення 

процесів і методів праці. Такі експертизи мають проводитися відповідно до 

можливих функціональних впливів на ефективність і загальну вартість 

діяльності всього торговельного підприємства. 

3)Використання передових технологій і автоматизації. Безперервне 

дослідження можливості використання інформаційних технологій та 

автоматизації ручних операцій і їх застосування, щоб зменшити монотонність 

роботи та рівень помилок, збільшити товарообіг і забезпечити клієнтів 

найкращим обслуговуванням. 

4)Постійна оптимізація зусиль, що спрямовані на зменшення витрат: 

мають постійно розглядатися варіанти зменшення витрат, що зберігають якість 

і неперервність функцій торговельного підприємства. Також необхідно 

мінімізувати адміністративні функції за допомогою аналізу потреб 



торговельного підприємства, модернізації торговельних процесів і 

реструктурування торговельного підприємства для того, щоб зменшити рівні 

управління і прискорити прийняття рішень. 

Критерій, системи управління і методи роботи, можна сформулювати 

таким чином: адміністративне управління, експлуатаційні системи, процеси і 

методи роботи повинні прагнути до ефективності. 

Цей критерій включає п'ять підкритеріїв: 

1)Стратегічні плани мають прагнути до ефективності. Планування має 

включати можливість ризиків і наслідків неефективних операцій, визначаючи 

можливість переходу до менш дорогих методів, раціоналізацію діапазону 

товарів і послуг, можливу реструктуризацію підприємства для більш 

ефективного функціонування. 

2)Експлуатаційні плани повинні базуватися на принципах управління 

ризиками, на ефективних методах і процедурах роботи і на раціональних 

стандартах для кількості та якості продукції, якості і рівня обслуговування. 

3)Операційні системи і процедури. Операції повинні розроблятися і 

виконуватися з використанням ефективних систем, процесів, процедур і 

методів роботи, а також при наявності кваліфікованого персоналу. 

4)Контроль і керування операціями. Операції, потрібно планувати, 

контролювати та перевіряти. За необхідністю мають виконуватися своєчасні 

корегуючи дії, що засновані на доповідях про одержані результати,  щоб 

досягти запланованої мети вчасно і за відведені кошти. 

Робоче середовище, як критерій можна визначити так: завжди має 

існувати робоче середовище, що підкреслює ефективність і в якому керівники 

та працівники, відповідно до повноважень, націлені на її досягнення. 

Цей критерій містить шість підкритеріїв. 

1)Ефективність як пріоритет. Завжди має підкреслюватися, що 

ефективність це пріоритет і що її досягнення є спільною метою працівників 

торговельного підприємства. 



2)Зосередженість на клієнтах і обслуговуванні. Торговельне підприємство 

на всіх рівнях має забезпечувати високоякісні товари і послуги клієнтам. 

3)Відповідальність, ролі, обов'язки і права щодо забезпечення 

ефективності, визначаються чітко і повідомляються зацікавленим особам. 

4)Підтримка та визнання праці. Повинні використовуватися відповідні 

стимули, що заохочують керівників і працівників підвищувати ефективність та 

зусилля на її досягнення. Позитивні результати в цьому напрямку 

відзначаються і винагороджуються відповідно. 

5)Навчання та розвиток. Керівництву та персоналу надаються відповідні 

можливості навчання та розвитку, щоб продовжувати підвищувати 

продуктивність і якість обслуговування клієнтів. 

6)Дія в контексті колективних угод. Досягнення ефективності має бути 

враховане в пов'язаних з цим умовах колективних угод. 

Слід зазначити, що в процесі тестування системи внутрішнього контролю 

можуть бути отримані докази за всіма перерахованими критеріями.  

Після проведення розрахункових та аналітичних заходів необхідно 

реалізувати результати аудиту ефективності. У цьому випадку існують два 

варіанти, які залежать від характеру й обов'язковості аудиту ефективності: 

- якщо аудит ефективності проводиться з ініціативи власника, що не 

задоволений діяльністю з використання та управління його майном або 

коштами, то його результати будуть обов'язкові до подальшого застосування. У 

зв'язку з цим можна завершити його проведення звітом, який буде прирівняний 

до аудиторського висновку, а виконання рекомендацій буде відслідковуватися 

відповідними службами; 

- якщо аудит ефективності проводиться за ініціативою адміністрації 

торговельного підприємства, то в даному випадку використання рекомендацій, 

що відображені у звіті, залишається на розсуд керівництва. 

Відзначимо також, що аудит ефективності має виправдовувати своє 

призначення. Для цієї мети можуть бути використані показники, що покликані 

оцінити необхідність аудиту ефективності. 



 Дані показники, назвемо їх критеріями, будуть оцінювати ефективність 

самого аудиту ефективності. Основним критерієм аудиту ефективності 

операційної діяльності торговельних підприємств повинна стати 

результативність - критерій виражається в підсумковому звіті, в якому 

аудитори повинні оцінити фактичний стан фінансів торговельного 

підприємства, відшукати способи його покращення (якщо це можливо) і 

виробити обґрунтовані рекомендації, які можуть застосовуватися в даній 

ситуації. 

Отже, звіт з аудиту ефективності операційної діяльності торговельних 

підприємств повинен містити такі розділи: 

- Оцінку ефективності підприємства; 

- Рекомендації щодо поліпшення фактичного стану або практики 

господарювання; 

- Розрахунок можливого додаткового соціального ефекту від реалізації 

рекомендацій аудиту ефективності; 

- Економічна віддача, де буде розписано співвідношення витрат на 

проведення аудиту ефективності та додаткових позитивних грошових потоків. 

Для більш обґрунтованих висновків необхідно розробити нормативний 

критерій даного співвідношення. 

При виправданні прогнозів аудиторів необхідно всі позитивні результати 

доводити до відома керівництва та заохочувати співробітників. 

При отриманні гіршого результату потрібно провести додаткову 

перевірку до з'ясування причин, що спричинили такі наслідки. Таким чином, 

буде забезпечений зворотній зв'язок між суб'єктом і об'єктом аудиту 

ефективності. 

Думка аудитора за результатами оцінки ефективності операційної 

діяльності торговельного підприємства може бути сформована відповідно до 

вимог  міжнародних стандартів аудиторської діяльності.  

Висновки. Таким чином, розроблені рекомендації щодо планування 

аудиту ефективності операційної діяльності торговельних підприємств, 



послідовності і змісту його етапів, методів отримання доказів, щодо оцінки 

особливостей його діяльності, факторів зовнішнього середовища та 

ефективності системи внутрішнього контролю можуть бути використані на 

практиці з метою висловлення думки про ефективність операційної діяльності 

торговельного підприємства. 
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