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В статті узагальнюються та систематизуються погляди вітчизня-

них та зарубіжних економістів щодо сутності операційного та 

управлінського видів аудиту. Наводиться обґрунтування щодо до-

цільності проведення операційного аудиту витрат в енергопоста-

чальних компаніях. 
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Актуальність теми дослідження. На шляху до євроінтеграції пе-

ред українськими підприємствами постає задача щодо підвищення 

якості власних товарів і послуг та покращення їх конкурентоздатності 

до рівня світових стандартів. Ефективна організація процесу виробни-

цтва, економічно-доцільне та ціленаправлене використання власних 

ресурсів і потужностей, прибутковість ведення господарської діяльно-

сті – пріоритети сучасних менеджерів різних рівнів. 

Сьогодні досягнення напряму залежать від якісної та правильної 

організації бізнес-процесу та системи управління підприємством. Як 

показує досвід, в діяльності українських промислових підприємств ві-

дсутня або недостатньо напрацьована практика впровадження внутрі-

шніх систем, які б вчасно сигналізували про відхилення від поставле-

них цілей, про невідповідність прийнятих управлінських рішень місії 

діяльності та стратегічним цілям розвитку. В результаті – повільно 

спадає продуктивність діяльності підприємства, а в масштабах країни 

– ускладнюється процес побудови конкурентоздатної економіки, яка б 

могла вийти на європейські ринки.   

На шляху вирішення даної проблеми менеджмент підприємств зве-

ртається до таких методів як впровадження системи внутрішнього ко-

нтролю, або ж проведення операційного аудиту. 

Дослідження літератури за даним напрямком свідчить, що укра-

їнські науковці більше уваги приділяють вивченню системи внутріш-

нього контролю і аудиту фінансової звітності (Ф.Ф. Бутинець, Н.І. До-
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рош, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач та ін.). Ра-

зом з тим, розкриття змісту та методології операційного аудиту наво-

диться в працях зарубіжних економістів (Р. Адамс, Е.А. Аренс,  

Ф.Л. Дефліз, Г.Р. Дженік, Дж.К. Лоббек, І.К. Муруєва, Л.Д. Паркер, 

В.М. О’Рейллі, Дж.К. Робертсон, М.Б. Хірш та ін.). На жаль, в питан-

нях оцінки ефективності господарських процесів мало дослідженими 

лишаються процедури застосування операційного аудиту. 

Метою дослідження є:  теоретичні та організаційні підходи реалі-

зації операційного аудиту, його спільні та відмінні риси з управлінсь-

ким аудитом; вивчення доцільності практичної реалізації операційного 

аудиту на підприємствах на прикладі енергопостачальних компаній в 

умовах трансформації економіки України.  

Виклад основного матеріалу за темою дослідження. В науковій 

економічній літературі зустрічаються різні класифікації аудиту залеж-

но від суб’єкта та об’єкта аудиту, по видах діяльності суб'єкта госпо-

дарювання, за ініціативою здійснення, за способом проведення та ін.  

За характером аудиторської роботи в міжнародній практиці виді-

ляють три типи аудиту: 

- операційний аудит: перевірка існуючих на підприємстві про-

цедур і методів з метою оцінки їх ефективності. Результати операцій-

ного аудиту значно складніше  визначити, ніж результати двох інших 

видів аудиту; 

- аудит на дотримання нормативних вимог: оцінка дотримання 

підприємством, аудит якого проводиться, встановлених на законодав-

чому рівні процедур і правил; 

- аудит фінансової звітності: аудиторська перевірка та оцінка 

достовірності  фінансових звітів. 

Найчастіше операційний аудит направлений на вирішення внутрі-

шніх задач підприємства, на оцінку ефективності його операційних 

процесів.  

Вивчення напрацювань українських економістів та порівняння їх з 

науковим здобутком іноземних економістів дало змогу побачити, що у 

вітчизняній науковій літературі сутність операційного аудиту мало до-

сліджено. Роботи, які її розкривають, не завжди гармоніюють як з точ-

кою зору іноземних вчених, так і з потребами збалансованого соціаль-

но-економічного та екологічного національного розвитку. В силу 

об’єктивних причин теоретичний і практичний досвід британських та 

американських вчених значно ґрунтовніший від української аудитор-

ської практики (таблиця 1). 

Відповідно до точки зору англійського вченого Дж.К. Робертсона, 
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під поняттям «операційний аудит» слід розуміти «вивчення аудитора-

ми операцій компанії з метою надання рекомендацій щодо  

Таблиця 1 

Трактування поняття «операційний аудит» у вітчизняних та  

іноземних економічних джерелах 
№ 

з/п 

Дефініція Джерело 

1. Перевірка операційної (поточної) діяльності підприємс-

тва з метою оцінки її ефективності. В процесі такої пе-

ревірки окрім вивчення бухгалтерського обліку аналі-

зуються всі основні процеси господарської діяльності – 

організаційна структура, документообіг и принципи 

обробки документів, фінансові потоки, маркетинг, фо-

рмування собівартості тощо. 

Фінансово-

кредитний 

енциклопеди-

чний словник 

[16] 

2. Діяльність, схожа з консультуванням компанії з питань 

управління (оцінка роботи з маркетингу, оцінка ефек-

тивності структури компанії і т.д.)  

Великий ен-

циклопедич-

ний словник 

[7] 

3. Незалежна і систематична оцінка організаційної діяль-

ності на різних етапах управління з метою покращення 

функціонування системи. При цьому, основна увага 

приділяється надійності роботи системи внутрішнього 

контролю та служб підприємства. 

Великий бух-

галтерський 

словник [6] 

4. Перевірка будь-якої частини процедури і методів функ-

ціонування господарської системи в цілях оцінки про-

дуктивності та ефективності. 

Э. Аренс,  

Дж. Лоббек 

[4, С. 11] 

5. Це вид контролю, пов'язаний з постановкою цілей і за-

дач діяльності підприємства та аналізом використання 

ресурсів, показників діяльності з метою визначення 

ефективності функціонування організації. При прове-

денні операційного аудиту зазвичай оцінують такі еле-

менти, як: економічність; ефективність; результатив-

ність. 

І.К. Муруєва 

[10, С. 198] 

6. Перевірка господарської системи, господарських опе-

рацій, кошторису, методів функціонування господарсь-

кої системи, цільових програм з метою оцінки продук-

тивності та ефективності. 

Н. І. Дорош 

[8, С. 47] 

7. Це перевірка будь-якої частини процедур і методів фу-

нкціонування господарської системи з метою оцінки 

продуктивності та ефективності. 

Л. П. Кула-

ковська 

[9, С. 51] 

 

економічного та ефективного використання її ресурсів, ефективного 

досягнення поставлених цілей і продуктивного ведення господарської 

діяльності» [12, с. 476].  В такий спосіб вище керівництво компанії ко-
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нтролює виконання управлінських рішень, направлених на зростання 

продуктивності, ефективності господарської діяльності, та контролює 

дотримання компанією заданого бізнес-курсу. 

Так чи інакше, ефективність будь-якого суб’єкта господарювання з 

деякою часткою умовності можна охарактеризувати продуктивністю. 

Однак, у загальному розумінні ефективність слід розглядати і з точки 

зору економічності та результативності такого суб’єкта, що в кінцево-

му результаті розширює предметну сферу операційного аудиту. 

При цьому, економічність характеризує затратну область прова-

дження діяльності суб’єкта господарювання. Зазвичай, під економічні-

стю розуміють доцільне використання наявних ресурсів, відсутність їх 

надлишку, а також прийняття управлінських рішень, за яких ресурси 

придбаваються в необхідній кількості та якості з мінімально можливи-

ми при цьому витратами. 

Стосовно продуктивності, то вона визначається як співвідношення 

обсягів готової продукції (товарів, робіт, послуг) до понесених витрат 

на їх виробництво.  

Результативність, в свою чергу, розкривається через відповідність 

витрат і результатів діяльності заданим цілям, досягнення яких забез-

печує економічно-господарська діяльність суб’єкта господарювання. 

Таким чином, якщо при оцінці продуктивності діяльності аудитор 

акцентує увагу на кількості виробленої продукції, то для характерис-

тики результативності діяльності необхідно дослідити та проаналі-
зувати дохідну та витратну складові кожного виробничого бізнес-

процесу, який виконується на підприємстві. Саме на це направлений 

операційний аудит. 

Повертаючись до наукового досвіду зарубіжних економістів, аме-

риканці Ф.Л. Дефліз, Г.Р. Дженік, В.М. О’Рейллі та М.Б. Хірш вважа-

ють, що операційний аудит – це перевірка виконання кошторису; еко-

номії та ефективності у використанні підприємством власних ресурсів 

та цільових програм урядових організацій.  Вони зазначають: «До пе-

ревірки економії та ефективності належать: 1) придбання, захист та 

використання компанією власних ресурсів (таких як штат працівників, 

власність); 2) причини непродуктивного чи неекономного виробницт-

ва; 3) дотримання компанією законодавчих вимог і правил» [5, с. 39]. 

Однак, не можливо повністю прийняти дану точку зору як опорне ви-

значення операційного аудиту, оскільки перевірка фінансового стану 

підприємства та іншої інформації на відповідність нормативно-

законодавчих вимог і правил є метою проведення саме аудиту на від-

повідність.  
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Більшість українських науковців обрали фундаментом своїх дослі-

джень щодо операційного аудиту  точку зору американських економіс-

тів Е.А. Аренса та Дж.К. Лоббека: «операційний аудит – перевірка 

будь-якої частини процедури і методів функціонування господарської 

системи в цілях оцінки продуктивності та ефективності» [4, С. 11].  

Даний вид аудиту не обмежується лише перевіркою організації та 

ведення бухгалтерського обліку. Відповідно до тверджень Е.А. Аренса 

та Дж.К. Лоббека, в обсяги перевірок при операційному аудиті може 

бути включена перевірка організаційної структури суб’єкта господа-

рювання, перевірка автоматизованих операційних процесів, методів 

виробництва та способів калькулювання витрат, маркетингової страте-

гії, управлінських рішень на предмет їх своєчасності та компетентнос-

ті, іншої сфери, яка належить до компетенції аудитора.  

Проведення операційного аудиту вимагає досвіду, знань і компете-

нції не лише в сфері ведення та організації бухгалтерського обліку, але 

й в сфері менеджменту підприємства, економіки, маркетингу, фінансів. 

Проведення операційного аудиту вимагає ретельної підготовки ауди-

торів, оскільки об’єктивна оцінка ефективності, економічності та ре-

зультативності господарських процесів підприємства є на порядок 

складнішою процедурою, ніж перевірка їх відповідності загальноп-

рийнятим встановленим нормам і правилам законодавства. 

Звідси слідує, що визначити результати операційного аудиту знач-

но складніше, ніж результати аудиту фінансової звітності. До такої то-

чки зору також схиляється Савченко В.Я.: «установлені для оцінки 

операційної ефективності критерії є дуже суб’єктивними, тому з цього 

погляду операційний аудит часто відносять скоріше до управлінського 

консультування, ніж до аудиту» [14, с. 30]. 

Варто також зазначити, що протягом певного часу в українському 

законодавстві було закріплено поняття «операційний аудит» як держа-

вний фінансовий аудит окремих господарських операцій. Даний вид 

аудиту здійснювався органами ДКРС України і регламентувався пос-

тановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку про-

ведення органами державної контрольно-ревізійної служби державно-

го фінансового аудиту окремих господарських операцій» № 506 від 

20.05.2009 р. (втратила чинність на підставі постанови Кабінету Мініс-

трів України від 19.12.2012 № 1182). Державний фінансовий аудит 

окремих господарських операцій (або операційний аудит, як було за-

фіксовано в постанові КМУ № 506 від 20.05.2009 р.) – це була така 

форма державного фінансового аудиту, який проводився у визначених 

у нормативному акті КМУ суб’єктах господарювання, та був спрямо-

ваний на запобігання фінансовим порушенням, забезпечення 
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суб’єктами господарювання законного та ефективного використання 

державних чи комунальних коштів та майна, інших активів держави, 

правильності ведення бухгалтерського обліку, складання достовірної 

фінансової звітності, що загалом впливало на зміцнення фінансової 

дисципліни в державі.  

Основним завдання операційного аудиту було сприяння щодо за-

безпечення суб’єктами господарювання (в т.ч. ДП «Енергоринок, ПАТ 

«Укртранснафта», ДП «Національна енергетична компанія «Укренер-

го», НАК «Енергетична компанія України» та інші згідно переліку) за-

конного та ефективного використання державних чи комунальних ко-

штів та майна, інших активів держави, правильності ведення бухгал-

терського обліку, складання достовірної фінансової дисципліни. Од-

нак, вже на третьому році проведення даного операційного аудиту як 

форми державного фінансового контролю його обов’язковість було 

скасовано по причині реалізації курсу України на дерегуляцію вітчиз-

няної економіки. Таким чином, було скасовано постійну присутність 

державних аудиторів на тих державних підприємствах, які були 

об’єктами контролю згідно переліку. 

Як в практиці зарубіжних країн, так і в нашій країні, на рівні опе-

раційного аудиту (operational auditing) тісно переплітається поняття 

«управлінський аудит» (management auditing), «аудит результативнос-

ті» (performance auditing).  

Британський професор Г.Вінтен розглядав поняття «управлінський 

аудит» як таке, що об’єднує під собою операційний та фінансовий ау-

дит, і дані два види аудиту по черзі вкладаються в управлінський аудит 

по принципу російської «матрьошки». Він також вважає, що фінансо-

вий аудит можна вважати частиною операційного або управлінського 

аудиту [3, С. 76]. 

В свою чергу, австралійський економіст Л.Д.Паркер зазначав з цьо-

го приводу, що управлінський аудит переслідує ті ж цілі, що й опера-

ційний аудит, але сам термін «управлінський аудит» застосовується 

більше до підприємств приватного сектору, де за допомогою аудиту 

керівники намагаються визначити існуючі проблеми. Окрім того, він 

стверджував, що аудит результативності більше прийнятий для підп-

риємств державного сектору (на прикладі США). Термін «операційний 

аудит» стосується фінансових і не фінансових операцій  державного та 

приватного секторів в США. На думку Л.Д. Паркера, управлінський 

аудит визначається як оцінка менеджменту і функціонування організа-

ції, а також виконання роботи з точки зору ефективності, економічнос-

ті та результативності діяльності [2, С. 11]. 
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Однак, після проведеного аналізу економічних джерел, можна зро-

бити висновок, що категорію управлінський аудит більше відносять до 

сфери менеджменту, чим до економіки, і дуже часто співставляють з 

управлінським консалтингом (що принципово відрізняє цей аудит від 

операційного). Управлінський аудит за своє формою являє собою оці-

нку діяльності компанії, ефективності управління і оцінку відповіднос-

ті здійснюваної діяльності прийнятій стратегії та плану розвитку.  

Основна стратегічна задача управлінського аудиту – надання 

об’єктивної оцінки рівня підготовки як  працівників, так і підприємст-

ва до ефективної та ціленаправленої роботи у відповідності до затвер-

джених цілей і задач розвитку компанії. За результатами оцінки підго-

товки розробляється програма проведення реорганізації системи 

управління підприємства, залучення нових та перепідготовки існую-

чих кадрів. Як показує практика проведення управлінського аудиту, 

основна задача аудиторів – визначення і співставлення фактично дося-

гнутих результатів плановим поставленим задачам. 

Даний вид аудиту має проходити на незалежних умовах (зовнішні-

ми аудиторами), щоб не допустити виникнення ризику суб’єктивності.    

За твердженням Чарльза Т. Хонгрена, управлінський аудит – це 

«моніторинг, який призначений для з’ясування того, чи виконуються 

цілі і процедури, визначені вищим керівництвом» [17].  

Однак, повертаючись до теорії та досліджень українських економі-

стів, деякі з них прирівнюють операційний та управлінський аудити, 

або взагалі віддають перевагу застосуванню поняття «управлінський 

аудит» (табл. 2). 

Не зважаючи на те, що частина економістів прирівнюють і ототож-

нюють управлінський та операційний аудит, проведений в роботі ана-

ліз за обраними критеріями встановив – це два різних види аудиту за 

своїм призначенням та концепціями (табл. 3). 

Повертаючись до діяльності українських енергопостачальних ком-

паній можна побачити, що державою закладаються кошти в структурі 

тарифів на передачу та/або постачання електричної енергії на відшко-

дування витрат, які підприємства несуть від здійснення ліцензованої 

діяльності. В структурі тарифів на передачу та/або постачання елект-

роенергії встановлюється величина операційних витрат (матеріальних 

витрат, витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи, 

амортизації, інших операційних витрат), фінансових витрат та витрат з 

прибутку. Для всіх ліцензіатів рівні та структури тарифів затверджує 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енер-

гетики України, строком на прогнозований рік (в певних випадках мо-

жуть відбуватися перегляди протягом року).  
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Таблиця 2 

Трактування поняття «управлінський аудит»  

вітчизняними економістами 
№ 

з/п 

Дефініція Джерело 

1. Управлінський аудит є різновидом внутрішнього ауди-

ту і здійснюється з метою розробки рекомендацій щодо 

економії та ефективного використання ресурсів для до-

сягнення кінцевого результату господарської діяльнос-

ті підприємства, вдосконалення діючої системи обліку 

і контролю за процесами виробництва. 

В. С. Руд-

ницький 

[13, С. 7] 

2. Операційний аудит - дослідження господарської сис-

теми з точки зору її ефективності. Його ще називають 

управлінським аудитом або аудитом господарської ді-
яльності. При операційному аудиті перевіряють стан 

внутрішньогосподарського контролю. 

М. Ф. Огій-

чук 

[11, С. 25] 

3. Операційний аудит (аудит  результатів, або управлін-

ський аудит) – вивчення аудиторами операцій компанії 

з метою сформулювати рекомендації щодо економіч-

ного використання ресурсів, ефективного досягнення 

цілей. Мета операційного аудиту – допомогти керівни-

кам у виконанні їхніх обов'язків. Результатом цього 

може бути збільшення рентабельності компанії. 

Б. Ф. Усач 

[15, С. 18] 

 

Зважаючи на те, що витрати від здійснення ліцензованої діяльності 

з постачання та передачі електроенергії компенсуються державою, ке-

рівництво енергопостачальних компаній зацікавлено в максимально 

ефективному та раціональному використанні грошових ресурсів, не 

допускаючи значних понадтарифних перевитрат. В такому випадку, 

доцільним для таких суб’єктів буде регулярне проведення операційно-

го аудиту, як контролюючої форми за економічністю та ефективніс-

тю дотримання встановленого рівня тарифних витрат.  

Метою проведення операційного аудиту витрат є встановлення об-

ґрунтованого формування витрат та правильного віднесення їх до 

структури тарифів понесених витрат підприємством від яких, в кінце-

вому випадку, залежить правильність наповнення структури тарифів. 

Перевагою операційного аудиту витрат, у порівнянні з аудитом фінан-

сової звітності або аудитом на відповідність, є те, що в процесі його 

проведення: 

- здійснюється аналіз правильності та обґрунтованості включення 

тих чи інших витрат з постачання та/або передачі електроенергії до 

структури тарифів;  
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Таблиця 3 

Порівняння управлінського та операційного аудиту 
Елементи 

концепції 
Операційний аудит Управлінський аудит 

Поняття Перевірка господарської систе-
ми суб’єкта господарювання 
вцілому (або окремої господар-
ської операції) з метою оцінки 
продуктивності, економічності 
та ефективності функціонуван-
ня. 

Перевірка функціонування суб’єкта 
господарювання з метою незалежної 
оцінки ефективності її управління, 
системи менеджменту та оцінки від-
повідності здійснюваної діяльності 
прийнятій стратегії та плану розвит-
ку.  

Суб’єкт 
аудиту 

Внутрішній або зовнішній ау-
дитор  

Зовнішній аудитор 

Обов’язко-
вість 

Не обов’язковий (був тимчасо-
во обов’язковий для підпри-
ємств згідно переліку постано-
ви КМУ №506 від 20.05.2009)  

Не обов’язковий 

Причини 
проведення 

- у випадку зниження ефекти-
вності та продуктивності біз-
нес-процесів;  
- у випадку непрогнозованого 
зростання витрат виробництва 
при одночасному зменшенні 
результативності бізнес-
процесів та ефективності виро-
бництва; 
- у випадку виявлення неза-
конного та неефективного ви-
користання коштів, майна та 
інших активів. 

-перед початком організаційних 
змін або придбанням підприємства; 
-при реорганізації компанії, в тому 
числі при зміні топ-менеджмента; 
-при необхідності підвищення рівня
управління філіями (підрозділами); 
-для оптимізації і підвищення про-
зорості менеджменту, бізнес-про-
цесів виробництва, реалізації і т.п.; 
- при необхідності оцінки управлін-
ня підприємством встановленим га-
лузевим стандартам і технологіям. 

Мета про-
ведення 

- перевірка виконання кошто-
рису витрат і зниження неці-
льового використання коштів; 
- оцінка рівня економічності та
законності використання кош-
тів, майна та інших активів; 
- оцінка ефективності та ре-
зультативності здійснення гос-
подарських операцій; 
- надання рекомендацій щодо 
підвищення ефективності та ре-
зультативності використання 
матеріальних та фінансових ре-
сурсів. 

- оцінка ефективності системи ме-
неджменту; 
- надання рекомендацій щодо пок-
ращення системи управління і про-
філактики кризових ситуацій; 
- дослідження і розробка пропози-
цій по варіантам трансформації дія-
льності підприємства (реорганізація, 
реструктуризація, реінжиніринг, 
злиття і т.п). 

- дається оцінка правильності визначення витрат з постачання 

та/або передачі електроенергії до прийнятої підприємством облікової 

політики;  
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- вивчається правильність накопичення, розподілу та списання 

операційних витрат (матеріальних витрат, витрат на оплату праці та 

відрахувань на соціальні заходи, амортизації, інших операційних ви-

трат), які включаються в структуру тарифів;  

- дається оцінка щодо ефективності виконання управлінських рі-

шень в частині регулювання витрат з постачання та/або передачі елек-

троенергії підприємства та рівня наповнення витрат у затвердженій 

структурі тарифів в порівнянні з фактично понесеними витратами.  

Аудит фінансової звітності, в свою чергу, дає лише оцінку прави-

льності обліку витрат та дотримання вимог законодавчо-нормативних 

актів щодо визначення та відображення витрат в обліку та формах фі-

нансової  звітності підприємства . 

Проведенням операційного аудиту можуть займатися внутрішні ау-

дитори підприємства. Перевага в цьому випадку очевидна – весь свій 

час внутрішні аудитори  присвячуватимуть підприємству, на якому 

працюють, і при цьому, в них буде глибокий досвід щодо специфічно-

сті його діяльності та широкі знання попередньо прийнятих управлін-

ських рішень. 

Між тим, має бути правильно побудована організаційна система та 

місце в ній внутрішніх аудиторів. Наприклад, раціональніше буде, як-

що вони не будуть підпорядковуватися головному бухгалтеру, у 

зв’язку з тим, що це може впливати на об’єктивність та якість рекоме-

ндацій для вищого керівництва щодо неефективних фінансово-

господарських операцій, які формують витрати.   

Висновок. З огляду на проведені дослідження можна зробити ви-

сновок, що більшість українських економістів та деякі зарубіжні  вчені 

(Л.Д. Паркер, Г. Вінтен) ототожнюють поняття операційного та управ-

лінського аудитів. Операційний аудит направлений на моніторинг, 

аналіз і оцінку ефективності, економічності та результативності як 

окремих господарських операцій (в т.ч. їх доходних та витратних 

складових), так і бізнес-процесу в цілому. Управлінський аудит, в 

свою чергу, більше спрямований на моніторинг господарських опера-

цій з метою з’ясування того, чи виконуються цілі і процедури, визна-

чені вищим керівництвом. Таким чином, його скоріше відносять до 

сфери менеджменту, чим до економіки, та співставляють з управлінсь-

ким консалтингом. 

Отже, в питаннях оцінки витрат постачання та передачі електрое-

нергії важливим фактором є проведення операційного аудиту за 

об’єктами виникнення та напрямками списання таких витрат. Зазначе-
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ні аудиторські процедури однозначно більш інформативні (результа-

тивні), ніж відповідні контрольні процедури . 

 
1. Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-

ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських 

операцій : постанова Кабінету Міністрів України № 506 від 20.05.2009 р.  

2. Parker L. D. Value-for-Money Auditing: Conceptual, Development and 

Operational Issues. – Caulfield, AU: Australian Accounting Research Foundation, 

Auditing Discussion Paper No. 1, 1986.  3. Vinten, G. Internal Audit Research: The 

First Half Century. – London, UK : The Chartered Association of Certified 

Accountants, 1996.  4. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: пер. с англ.; гл. редактор 

серии проф. Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 560 с. 5. Ау-

дит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О’Рейли, М. Б. Хирш / 

пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.   

6. Великий бухгалтерський словник / за ред. А. Н. Азріліяна. – М. : Інститут 

нової економіки – 1999.  7. Великий енциклопедичний словник. – М. : Інститут 

нової економіки. А. Н. Азріліян. – 1997. 8. Дорош Н. І. Аудит: методологія і 

організація  [Навчальний посібник] / Н. І. Дорош. – К. : Знання, 2001. – 402 с.  

9. Кулаковська Л. П. Основи аудиту : [навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти] / 

Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела ; Львів : Новий світ – 2000, 

2002. – 504 с. 10. Муруева И. К. Исследование операционного аудита в госу-

дарственном секторе Российской Федерации / И. К. Муруева // Экономика и 

управление : Российский научный журнал / гл. ред. В. А. Гневко. – 2008. –  

№ 2(34). – С. 196-199.  11. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика  [навч. 

посіб.] / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новікова, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с.  

12. Робертсон Дж. Аудит / Дж. Робертсон. – М. : КРМС Аудиторская фирма 

«Контакт», 1993. – 496 с.  13. Рудницький В. С. Методологія і організація ау-

диту : [монографія] / В. С. Рудницький. – Тернопіль : Екон. думка, 1998. –  

192 с.  14. Савченко В. Я. Аудит : [навч.посіб.] – Вид. 2-ге, без змін. – К. : 

КНЕУ, 2006. – 328 с.  15. Усач Б. Ф. Аудит : [навч.посіб.] / Б. Ф. Усач. – К. : 

Знання-Прес, 2002. – 223 с.  16. Фінансово-кредитний енциклопедичний слов-

ник / за заг. ред. А. Г. Грязнової. – М. : Фінанси і статистика, 2002.  17. Хонг-

рен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М. : Фи-

нансы и статистика. – 1995. – 416 с. 

 
Рецензент: д.е.н., професор Левицька С. О. (НУВГП) 

_____________________________________________________________ 

 

Levytska I. O., Applicant (National University of Water  

Management and Nature Resources Use, Rivne) 

 

OPERATIONAL AUDIT AS AN ALTERNATIVE ESTIMATE OF 

THE EXPENDITURES OF UKRAINIAN ENERGY SUPPLYING 

COMPANIES 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

243 

 

In the article different views of domestic and foreign economists on the 

essence of operational and management auditing are generalized and 

systematized. The justification for expediency of carrying out the 

operational audit is highlighted.  
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РАСХОДОВ УКРАИНСКИХ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ 

 

В статье рассматриваются и систематизируются взгляды отечест-

венных и иностранных экономистов относительно сущности опе-

рационного и управленческого аудита. Дается обоснование необ-

ходимости проведения операционного аудита расходов энергорас-

пределительних компаниях. 
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