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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУТУ АУДИТУ

EVALUATION OF THE AUDIT INSTITUTE EFFICIENCY

У статті досліджено аспекти вирішення проблем оцінювання ефективності функціонування 
інституту аудиту. Визначено модель ідентифікації аудиту на рівнях професійної діяльності, форми 
контролю та суспільного інституту. Запропоновано застосовувати оцінку, базою якої є здатність 
суб’єктів незалежного, державного та внутрішнього аудиту забезпечити належну якість вико-
нання відповідних завдань. Задля цього суб’єкти аудиту мають дотримуватися загальних прин-
ципів контролю, що для досягнення цілей аудиту розкриваються за етичними та технологічними 
аспектами. Для реалізації очікувань суспільства щодо результатів аудиту має забезпечуватися 
дотримання вимог, які формалізуються на основі міжінституціональних зв’язків, у яких бере 
участь інститут аудиту. Ігнорування таких зв’язків приводить до втрачання інститутом аудиту сус-
пільного значення. Ефективне функціонування інституту аудиту сприяє ефективній реалізації 
функцій іншими інститутами.

Ключові слова: аудит, інститут аудиту, якість аудиту, професійна діяльність, форми контролю, 
міжінституціональні зв’язки.

В статье исследованы аспекты решения проблем оценивания эффективности функциониро-
вания института аудита. Определены модель идентификации аудита на уровнях профессиональ-
ной деятельности, формы контроля и общественного института. Предложено применять оценку, 
базой которой является способность субъектов независимого, государственного и внутреннего 
аудита обеспечить надлежащее качество выполнения соответствующих заданий. С этой целью 
субъекты аудита должны придерживаться общих принципов контроля, которые для достижения 
целей аудита раскрываются по этическим и технологическим аспектам. Для реализации ожида-
ний общества касательно результатов аудита должно обеспечиваться выполнение требований, 
которые формализуются на основе межинституциональных связей, в которых участвует институт 
аудита. Игнорирование таких связей приводит к потере институтом аудита общественного значе-
ния. Эффективное функционирование института аудита способствует эффективной реализации 
функций другими институтами.

Ключевые слова: аудит, институт аудита, качество аудита, профессиональная деятельность, 
формы контроля, межинституциональные связи.

Aspects of solving of the effectiveness evaluating audit institute problems have been studied.  
The model of audit identification at the levels of professional activity, form of control and public institu-
tion is determined. The model of audit identification at the levels of professional activity, form of control 
and public institution is determined. It is at these levels that it is proposed to identify the features and 
evaluate the effectiveness of audit as a public institution. We developed propositions to use an assess-
ment based on the ability of independent, state and internal audit entities to ensure the proper quality 
of the relevant tasks. This means performing tasks in accordance with the requirements of professional 
standards and applicable legal and regulatory requirements, as well as providing the firm or partner 
with task reports that is appropriate to the circumstances. To this aim, auditors should follow the gen-
eral principles of control that are disclosed for ethical and technological purposes for audit purposes. 
These principles include honesty, objectivity, professional competence and due diligence, confiden- 
tiality and professional conduct. Adherence to the principles of audit at all stages of the relevant tasks 
helps to increase its effectiveness both from the point of view of users of results (leads to optimization 
of management decisions) and the auditor (because through the mechanism of proper quality optimizes 
the nature and amount of resources). To meet public expectations of the results of the audit, require-
ments must be met, which are formalized on the basis of the inter-institutional links in which the audit 
institution participates. Ignoring such connections leads to the loss of public importance by the audit 
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institution. The effective functioning of the audit institute contributes to the effective implementation 
of the functions of other institutions. The proposed approach will help increase the level of theoretical 
validity of determining the compliance of the functioning of the audit institution with the expectations of 
both societies as whole and individual social groups.

Key words: audit, audit institute, audit quality, professional activity, forms of control, inter-institu-
tional relations.

Постановка проблеми. Становлення інсти-
туту аудиту як один з елементів розвитку рин-
кової економіки в умовах глобалізації харак-
теризується динамічними змінами наявних 
та стрімким становленням нових параметрів 
функціонування. Це обумовлено низкою чин-
ників, ключовими серед яких, на наше пере-
конання, є інформаційні потреби користувачів 
результатів роботи аудиторів, формалізовані 
повноваження відповідних суб’єктів, удоскона-
лення теоретичних підходів до ідентифікації та 
вирішення організаційних і методичних аспек-
тів їх діяльності, праксеологічна трансформація 
механізмів вирішення завдань аудиту в контек-
сті формування економіки сталого розвитку.

Відповідно до цього, є підстави констатувати 
наявність потреби у визначенні характеристик 
результатів функціонування інституту аудиту 
щодо їх відповідності суспільним очікуванням. 
При цьому, на нашу думку, базовий підхід до 
такого визначення має полягати у встановленні 
та вимірюванні ефективності як інтегральної 
оцінки можливого сполучення результатів 
діяльності інституту аудиту, наявних обставин 
його формування та функціонування з можли-
вістю нейтралізації та усунення проблем, вирі-
шення яких делеговане відповідним суб’єктам 
на основі формальних та неформальних сус-
пільних завдань, зокрема завдань економіч-
ного характеру.

В контексті зазначеного набуває актуаль-
ності розроблення механізмів ідентифікації 
нових та уточнення наявних завдань функціо-
нування інституту аудиту, удосконалення мето-
дології їх вирішення, а також подальшого оціню-
вання отриманих результатів роботи суб’єктів 
аудиту очікуванням як суспільства загалом, так 
і суспільних груп зокрема. З огляду на обме-
женість і нерівномірність розподілу ресурсів та 
повноважень між відповідними інституціями, 
з одного боку, та змістовну трансформацію 
суспільних очікувань і завдань, з іншого боку, 
найбільш оптимальним способом такого оці-
нювання є визначення можливості досягнення 
цілей інституту аудиту за наявних можливос-
тей, що є основою підходу до визначення ефек-
тивності його функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості інституціонального оформлення 
аудиту в інтересах суспільства привели до 

активізації наукових дослідженнях, метою яких 
є теоретичне обґрунтування нових підходів до 
вдосконалення організації діяльності суб’єктів 
аудиту на основі визнання його незалежної, 
державної та внутрішньогосподарської складо-
вої частини.

Зокрема, механізми вирішення проблем 
незалежного аудиту розкривають у наукових 
публікаціях К. Бейлі, Д.Л. Коллінз, Л.Дж. Еббот 
[1], В.П. Бондар [2], М.М. Василюк [3], Є.В. Мних, 
С.В. Бардаш [4], М.М. Рахмат, Н. Нордін, С. Адз-
нан [5], О.Ю. Редько [6], Л.Е. Ріттенберг [7], Дж. 
Робертсон [8], В.В. Рядська [9], С. Саймз [10], 
М.Л. Хоуг, Г.Д. Сауседо [11], О.Л. Шерстюк [12], 
М.Т. Щирба [13] та інші науковці й практикуючі 
аудитори. Зокрема, у публікаціях наведених та 
інших учених охарактеризовано такі аспекти 
діяльності незалежних аудиторів, як ідентифіка-
ція завдань, визначення межі суттєвості та рівня 
аудиторського ризику, вибір та застосування 
аудиторських процедур, оцінювання ауди-
торських доказів, формування професійного 
судження стосовно перевіреної інформації.

У роботах Б.В. Костюка [14], В.В. Кур’янова 
[15], Л.Г. Ловінської, І.Б. Стефанюка [16], С.Я. Са- 
лиги, Т.О. Меліхової [17], О.М. Тимченко [18] 
та інших дослідників розкриваються аспекти 
функціонування суб’єктів державного фінансо-
вого аудиту. Відповідні параметри характери-
зуються з огляду на зацікавленість суспільства 
у вирішенні проблем ефективного викорис-
тання державних ресурсів під час виконання 
бюджетних програм, повноти і своєчасності їх 
формування, обґрунтованості управлінських 
рішень щодо можливої оптимізації фінансо-
вих потоків суб’єктів господарювання, які або 
повністю фінансуються за рахунок державного 
чи місцевого бюджету, або здійснюють в інтер-
есах держави підприємницьку діяльність.

Варто також зазначити, що у наукових пуб- 
лікаціях приділена увага вирішенню про-
блем внутрішнього аудиту. Так, І.М. Дми-
тренко [19], Т.О. Каменська [20], Т.Ю. Копоті-
єнко [21], Л.Г. Михальчишина, Л.М. Маловічко 
[22], Т.В. Мултанівська, М.С. Горяєва [23], 
О.О. Осадча [24], В.В. Сподарик [25] за резуль-
татами проведених досліджень визначають 
цільові характеристики внутрішнього аудиту, 
особливості використання його результатів в 
інтересах суб’єкта господарювання, аспекти 
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методичного та інформаційного забезпечення 
виконання завдань тощо.

Визнаючи теоретичну й практичну цінність 
досліджень, результати яких оприлюднені в 
наведених та інших публікаціях, вважаємо за 
доцільне констатувати наявність в них пев-
ного декомпозиційного підходу до вивчення 
проблем як різних видів аудиту, так і різних 
аспектів його виконання. Таке відокремлене 
дослідження аспектів методики аудиту, на наше 
переконання, не дає можливості сформулю-
вати та охарактеризувати інтегровану оцінку 
ефективності функціонування інституту аудиту 
як елементу суспільства.

Метою дослідження є формалізація єдиного 
інтегрованого підходу до визначення ефектив-
ності інституту аудиту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для досягнення мети підготовки статті пропо-
нуємо насамперед ідентифікувати рівні забез-
печення та оцінювання ефективності аудиту. 
Такі рівні, на наше переконання, мають ґрунту-
ватися на інтегральному розумінні ролі аудиту 
у суспільних відносинах (рис. 1).

Виходячи зі змісту рис. 1, пропонуємо визна-
чати та оцінювати ефективність функціону-
вання інституту аудиту на основі припущення 
про те, що така оцінка має охоплювати відпо-
відну характеристику аудиту як професійної 
діяльності, як форми контролю та як суспіль-
ного інституту. Це дасть змогу на теоретичному 
рівні визнати взаємообумовленість та взаємо-
залежність оцінок елементів моделі, наведеної 
на рис. 1.

Досліджуючи аспекти аудиту як професійної 
діяльності, насамперед визнаємо, що основою 
оцінювання ефективності будь-якого процесу, 

зокрема процесу реалізації професійної діяль-
ності, яким є аудиторська перевірка, є забез-
печення досягнення максимально можливого 
результату за умов використання обмежених 
наявних ресурсів.

О.Р. Мазуренок вважає, що «аудит <…> 
потрібно розглядати як комплексне поняття, до 
якого належать усі властивості функціонування 
підприємства, а ефективність проведення 
аудиту необхідно оцінювати за подальшими 
змінами у діяльності підприємств» [26, с. 56]. 
На нашу думку, наведена пропозиція є достат-
ньо дискусійною, оскільки аудит не є єдиним 
чинником, який впливає на зміни у діяльності 
будь-якого суб’єкта господарювання. При 
цьому варто відзначити, що проведення аудиту 
не завжди приводить до змін у діяльності, як і 
відсутність необхідності в аудиті не означає, 
що зміни у діяльності не відбудуться. Іншою 
причиною, з якої не має можливості визнати 
наявність зв’язку між проведенням аудиту та 
змінами у діяльності, є те, що незалежний аудит 
фінансової звітності підприємств, державний 
фінансовий аудит використання державних 
ресурсів та внутрішній аудит спрямовуються 
переважно на інформацію, яка характеризує 
попередні результати діяльності і, як наслідок, 
вже не зможе безпосередньо вплинути на них 
та інформацію про них.

В разі орієнтації завдань аудиту (будь-якого 
виду) на дослідження інформації щодо май-
бутніх подій йтиметься виключно про очіку-
вання, передбачення та прогнозні оцінки осіб, 
які уповноважені на створення та розкриття 
відповідних даних. Незалежно від оцінювання 
прогнозної інформації аудитор не має легаль-
ної можливості вплинути на будь-які події, 
пов’язані з діяльністю суб’єкта господарю-
вання в майбутньому через обмеження етич-
ного характеру [27].

Як зазначає В.В. Фесенко, «для оцінки окре-
мих аудиторських завдань в рамках зовніш-
нього незалежного аудиту більш доцільно 
проводити в рамках діяльності приватних ауди-
торських фірм задля планування і контролю 
часу виконання завдання» [28]. Автор пропонує 
розглядати термін «ефективність аудиту» через 
оцінку часу, який витрачається за виникнення 
додаткових процедур аудитора на визначення 
того, що початкові висновки були неправиль-
ними. Такий додатковий час може виникнути, 
якщо аудитор визнав викривлення у фінансо-
вій звітності за його відсутності або недооцінив 
засоби контролю в організації тоді, коли він 
мав можливість покладатись на засоби контр-
олю в організації та скоротити обсяг своїх 
процедур. Оптимальним рівнем ефективності 
аудиторського завдання можемо визначити 

Рис. 1. Інтегральна структура розуміння аудиту
Джерело: авторська розробка
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такий рівень, за якого обґрунтованість ауди-
торських висновків досягається з використан-
ням мінімального часу, не впливаючи на якість 
цих висновків [28]. Загалом погоджуючись із 
пропозицією автора щодо врахування під час 
оцінювання ефективності роботи аудитора 
його витрат такого цінного ресурсу, як час, вва-
жаємо за доцільне відзначити, що ефективність 
виконання аудитором конкретних завдань має 
враховувати не лише витрачені ним ресурси, 
але й ступінь задоволення очікувань потенцій-
них користувачів результатів такої роботи.

При цьому найвища оцінка такого ступеня, 
як зазначається в Міжнародних стандартах 
контролю якості, аудиту, оглядів, інших завдань 
з надання впевненості та супутніх послуг, ґрун-
тується на якісному виконанні аудитором деле-
гованої йому роботи, що означає «виконання 
завдань відповідно до вимог професійних 
стандартів та застосовних законодавчих і нор-
мативних вимог, а також надання фірмою чи 
партнерами із завдання звітів, які відповідають 
обставинам» [27].

Оцінюючи ефективність аудиту як контр-
олю, вважаємо, що варто звернути увагу на 
дотримання умов, які визначають, з одного 
боку, загальні характеристики забезпечення 
ефективності контролю, що здійснюється у 
будь-якій формі (аудит, інспектування, експер-
тиза, перевірка тощо), а з іншого боку, властиві 
виключно аудиту, який є однією з форм контр-
олю та видом професійної діяльності одно-
часно. З огляду на це задля забезпечення адек-
ватного оцінювання якості аудиту як контролю 
необхідно визначити та належним чином фор-
малізувати перелік ідентифікаційних ознак 
контролю, наявність яких сприятиме якісному 
виконанню аудитором відповідних завдань.

В контексті зазначеного ми підтримуємо 
точку зору С.В. Бардаша та Т.С. Осадчої, які 
зазначають, що «складовою часттиною оцінки 
ефективності контролю має бути встановлення 
дотримання принципів функціонування сис-
теми <…> контролю та вжиття контрольних 
заходів, адже їх дотримання впливає на досяг-
нення мети та розв’язання сформульованих 
задач контролю. Слід також враховувати, що 
проведення оцінки ефективності, тобто вста-
новлення якісних властивостей контролю, а 
також зв’язку між якістю та одержаним ефек-
том, є більш доцільним за стадіями організації 
системи <…> контролю (СК) або окремого 
контрольного заходу (ОКЗ), якщо система не 
створена, а також стадією функціонування СК 
або проведення ОКЗ [29, с. 17].

Відповідні принципи регулюють як етичні, 
так і технологічні аспекти виконання завдань. 
Зокрема, Радою з Міжнародних стандартів фор-

малізовані такі принципи, яких має дотримува-
тися аудитор для забезпечення якісного вико-
нання завдань з надання впевненості: принципи 
чесності, об’єктивності, професійної компе-
тентності і належної ретельності, конфіденцій-
ності та професійної поведінки [27]. У наведе-
них принципах встановлюються підходи, які 
за своїм призначенням є обов’язковими та 
універсальними у використанні. При цьому 
їх використання стосується як вжиття заходів 
аудиту на кожному етапі завдання, так і контр-
олю якості, що здійснюється в інтересах корис-
тувачів результатів аудиту.

Одночасне дотримання всіх наведених 
принципів забезпечує системну єдність еле-
ментів контролю, якими в контексті аудиту 
можуть бути визначені такі:

– наявність тристоронніх відносин між емі-
тентом інформації, особою, що здійснює неза-
лежне оцінювання інформації (аудитором), та 
користувачем інформації;

– наявність предмета аудиту, який може 
бути однозначно ідентифікований та виміряний;

– існування однозначних критеріїв оціню-
вання предмета аудиту в інтересах користувача 
інформації;

– застосування професійного судження під 
час визначення доцільності співпраці аудитора 
й замовника, планування виконання завдань, 
вибору та застосування аудиторських процедур, 
оцінювання аудиторських доказів та формаліза-
ція думки аудитора про результати аудиту.

Таким чином, дотримання принципів аудиту 
на всіх етапах виконання відповідних завдань 
сприяє підвищенню його ефективності як з 
точки зору користувачів результатів (приво-
дить до оптимізації управлінських рішень), так 
і самого аудитора (оскільки через механізм 
забезпечення належної якості оптимізує харак-
тер та обсяг необхідних для виконання завдань 
ресурсів).

Сучасний етап розвитку аудиту супрово-
джується змінами в середовищі виконання від-
повідних завдань. Це стосується насамперед 
інформаційних потреб користувачів результа-
тів аудиту, розширенням кола суб’єктів, яким 
делегується виконання відповідних завдань, 
предметної галузі аудиту (види інформації та 
часові інтервали), способів опрацювання даних 
(поширення сучасних технологій та необхідних 
для них алгоритмів), оперативності та адекват-
ності оцінювання й формалізації результатів.

Зазначені обставини викликали необхідність 
оновлення юридичного середовища виконання 
завдань аудиту, що здійснюється як суспіль-
ними (органи законодавчої, виконавчої та судо-
вої влади), так і професійними організаціями. 
Отже, існують передумови для визнання факту 



112

ВИПУСК № 6(80), 2020

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

формування інституціонального середовища 
аудиту як відповіді на нові суспільні запити. При 
цьому чітко ідентифікуються інституції, які або 
делегують повноваження, або приймають їх до 
виконання. В контексті цього формалізуються 
відповідні права, обов’язки та елементи відпо-
відальності, які виникають у формі інституціо-
нальних зв’язків.

Варто відзначити, що інституціоналізація 
аудиту проявляється не лише у наявності фор-
мальних чи неформальних інституцій та зв’язків 
між ними. Оскільки будь-який суспільний інсти-
тут існує лише у зв’язку з іншими інститутами, 
є підстави для визнання наявності міжінститу-
ціональних відносин, функціонування яких має 
не лише праксеологічне значення для кожного 
інституту окремо. Останнім часом на науково-
теоретичному рівні досліджені зв’язки інсти-
туту аудиту з інститутами фондового ринку [30], 
фінансово-кредитного ринку [31], публічного 
управління [32], публічно-приватного партнер-
ства [33], громадянського суспільства [34] тощо. 
У зазначеному контексті доводиться існування 
інституту аудиту як необхідної передумови або 
існування (як у разі з фондовим ринком) чи 
функціонування (приватно-публічне партнер-
ство) інших інститутів.

З огляду на це оцінювання ефективності 
функціонування інституту аудиту має врахову-
вати не лише параметри професійної діяльності 
та класифікаційні ознаки контролю, але й здат-
ність відігравати суспільно значиму роль через 
механізм реалізації зв’язків з іншими інсти-
тутами, тому для оцінювання ефективності 
функціонування аудиту як суспільного інсти-
туту пропонуємо підхід, який передбачає мож-
ливість ідентифікації єдиної інституціональної 
структури, що має забезпечувати вирішення 
суспільних очікувань. Ці очікування полягають 
у забезпеченні можливості безперебійного 
функціонування самого інституту аудиту в сис-
темному взаємозв’язку з іншими інститутами.

Зокрема, інститут аудиту на основі реалізації 
професійними аудиторами контрольних функ-
цій має забезпечувати інформаційні потреби 
суспільства стосовно оцінювання інформації 

щодо функціонування елементів інших інсти-
тутів (фондового ринку, захисту прав влас-
ності, оподаткування, державного управління 
тощо). Критерієм оцінювання ефективності в 
такому контексті є якісне виконання роботи 
аудиторами як учасниками міжінституціоо-
нальних відносин. При цьому якісне виконання 
буде обумовлюватися дотриманням не лише 
професійних та внутрішньо інституціональ-
них принципів, але й підходів, які передбача-
ють урахування впливу на аудиторську діяль-
ність інших інститутів. Так, діяльність суб’єктів 
аудиту ґрунтується на вимогах законодавства 
про фінансово-господарську діяльність, отже, 
має враховувати вимоги елементів інститутів 
підприємництва, державного контролю, опо-
даткування, соціального захисту тощо. Надання 
послуг представникам інших інститутів перед-
бачає дотримання інституційних вимог, що 
враховують особливості господарської діяль-
ності в інших галузях економіки. Необхідність 
універсалізації та оптимізації інформаційного 
забезпечення різних суспільних груп за резуль-
татами аудиту обумовлює врахування вимог 
учасників відносин інститутів громадянського 
суспільства, державного управління, бухгал-
терського обліку тощо.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, оцінювання суспільної ефек-
тивності функціонування інституту аудиту має 
ґрунтуватись на комплексному врахуванні від-
повідних оцінок для професійної діяльності, 
форми контролю та інституціонального серед-
овища. Запропонований підхід, на наше переко-
нання, сприятиме підвищенню рівня теоретич-
ної обґрунтованості визначення відповідності 
функціонування інституту аудиту очікуванням 
як суспільства загалом, так і окремих суспільних 
груп. З урахуванням результатів проведеного 
дослідження в подальшому можуть бути визна-
чені специфічні особливості оцінювання впливу 
інституту аудиту на функціонування інших сус-
пільних інститутів, що матиме практичне зна-
чення для визначення як стану задоволення 
суспільних потреб загалом, так і перспектив 
подальшого розвитку аудиту в Україні та світі.
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