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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА 

 

Становление и развитие управленческого аудита в Республике Беларусь 

обусловлено развитием и совершенствованием управленческого учета и 

анализа, а также новых методов управления экономическими субьектами. 

Управленческий аудит  это логическое продолжение управленческого учета и 

анализа, проверку их эффективности на основе выработанных теорией и 

практикой методов. 

Как научная и практическая деятельность управленческий аудит возник 

за рубежом, в первую очередь, в США и Великобритании, на стыке аудита, 

анализа и менеджмента. 

Термин «Управленческий аудит» появился в результате интеграции 

управления и аудита. Этот термин не является новым для отечественной 

теории, однако, официально не закреплен в нормативной базе, регулирующей 

аудит в Республике Беларусь. 

Анализ экономической литературы показал, что методология  

и методика управленческого аудита не достаточно изучена, его часто 

рассматривают в отрыве от учетно- аналитической подсистемы.  

Практически отсутствуют научные и учебно-методические разработки по 

проблемам внедрения управленческого аудита  в аудиторскую практику  

в Республике Беларусь. 

Среди ученых, занимающихся изучением  методологии управленческого 
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учета и аудита, нет однозначного мнения относительно сущности 

управленческого аудита. 

Проанализируем определения управленческого аудита по мнению 

различных ученых, представленных в таблице 1. 

Таблица 1  

Подходы авторов к сущности категории «управленческий аудит» 

Автор Сущность категории 

Бурцев В.В. ..системное исследование оценки всего комплекса экономических 

показателей деятельности. Основанной на разложении информации 

в ее многообразных аспектах и определяющих ее факторах на 

элементы и их изучении  во всем многообразии причинно – 

следственных связей и зависимостей 

Андреев В.Д. ..часть внутреннего аудита, который обслуживает потребности 

управления организацией, обеспечивает  обьективной, достоверной 

и пофессиональной информацией о системе ситуационных условий , 

для целей ее оптимизации 

Рабенко И.А. ..экономическая диагностика существующей в организации системы 

стратегического и тактического управления его производственной, 

коммерческой и социальной деятельностью с последующей 

разработкой комплекса всесторонних мероприятий, которые 

направлены на устранение выявленных недостатков 

Вокина Е.Б. ..оценка эффективности менеджмента организации и разработка 

рекомендаций, касающихся системы менеджмента 

Ревуцкий  Л.Д. ..определение и сопоставление показателей фактически достигнутой 

и нормативной результативности 

Александров О.А ..подсистема хозяйственного механизма, обеспечивающую проверку 

и контроль над процессами и результатами деятельности 

организации и ее подразделений 

 

Как показывает анализ представленных в таблице 1 определений, в 

экономической литературе сформулированы самые разнообразные  

подходы к пониманию сущности данной  категории. На основе обобщения 

подходов к определению сущности управленческий аудит сформулируем 

сущность исследуемой нами категории  следующим образом: управленческий 

аудит – это комплексная оценка функционирования организации и ее 

подразделений в контексте экономичности, эффективности и результативности 

этой деятельности. 

Основные элементы управленческого аудита представим в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные элементы управленческого аудита 

Элементы Управленческий аудит 

Цель системная проверка эффективности функционирования учетно-

аналитической подсистемы 

Задачи анализ структуры организации; оценка системы управления; изучение 

учетно- аналитической подсистемы; оценка и cовершенствование 

управленческого учета и анализа; разработка документации и отчетных 

форм управленческого аудита; изучение зарубежного опыта 

управленческого аудита; формирование автоматизированной системы 

управленческого аудита. 

Принципы независимость, системность, комплексность, целостность, 

своевременность, регулярность, целенаправленность и результативность, 

рациональность, законность, объективность, честность, 

добросовестность, конфиденциальность. 

Пользователи акционеры, учредители, руководители подразделений и организации, 

кредитные и страховые организации, коммерческие партнеры. 

Вид 

деятельности 

исполнительская деятельность 

Документация первичные документы, внутренняя документация, разрабатываемая по 

центрам ответственности и видам деятельности, ведомости, журналы, 

управленческие формы отчетности, аналитические таблицы и 

аналитический баланс. 

 

Процесс проведения управленческого аудита состоит из несколько этапов 

и представлен нами на рисунке 1. 

Рис. 1. Процесс управленческого аудита 

 

В процессе осуществления подготовительного этапа происходит 

планирование процесса управленческого аудита и предварительный анализ 

деятельности организации, выбор методологии аудита. 
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Процесс проведения управленческого аудита представляет собой 

интервью, сбор данных, анализ документов. 

Заключительный этап характеризуется подведением итогов, донесением 

результатов аудита до заказчиков управленческого аудита и выработка 

рекомендаций по улучшению деятельности организации. 

Результаты управленческого аудита могут быть открытыми полностью 

или частично. Отдельные данные, полученные в процессе управленческого 

аудита, могут быть закрытыми, так как представляют коммерческую тайну 

организации. 

Таким образом, применение на практике концепции управленческого 

аудита является системообразующим звеном организации в формировании 

эффективной управленческой информационной системы. 
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