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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ В МАКРОЭКОНОМИКЕ
В наших предыдущих работах утверждалось, что экономическая наука, в частности, подотрасль макроэкономики, нуждается в
глубокой перезагрузке и обновлении. Она должна использовать имеющиеся системные и кибернетические инструменты. Предложено
новую парадигму и на трех примерах показывает, как продуманное применение теории систем может помочь лучше понять проблему.
В качестве инструмента предлагается системная динамика (System Dynamics) как способ получения решений, имеющих физический
смысл.
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НОВА ЯКІСТЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Досліджено міжнародні підходи до стратегічного планування у вищих органах аудиту, сучасний досвід країн Європи
в розробці таких стратегій. Визначено виклики та проблеми зовнішнього аудиту в Україні на основі результатів функціональної оцінки та показників діяльності Рахункової палати. Розроблено структуру стратегії розвитку Рахункової
палати, формулювання місії, візії, цінностей, стратегічних цілей.
Ключові слова: Рахункова палата України, вищий орган аудиту, стратегія розвитку, міжнародні стандарти вищих
органів аудиту (ISSAI).

Постановка проблеми. Більшість вищих органів аудиту (ВОА) у Європі планують інституціний, організаційний і професійний розвиток та закріплюють основні цілі
у відповідних стратегіях. Це дозволяє системно здійснювати необхідні перетворення, ураховувати усі аспекти діяльності органу та сфери зовнішнього середовища аудиту, які потребують удосконалення. В Україні Рахункова палата теж перебуває у процесі подальшого наближення до міжнародних стандартів (ISSAI), що передбачає не лише удосконалення проведення аудитів, а й значні зміни в організації внутрішніх процесів, удосконалення нормативно-правової бази та взаємозв'язків з іншими державними органами й суспільством. Із березня
2019 у Рахунковій палаті розпочалась розробка першої
Стратегії розвитку Рахункової палати на п'ять років, яку
заплановано затвердити до серпня цього року. Такий документ розробляється у ВОА України вперше, тому необхідно розробити засади стратегічного планування, підходи до визначення стратегічних цілей, моніторингу їхнього виконання тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема розвитку зовнішнього державного фінансового контролю
та Рахункової палати, як органу, що його здійснює, досліджувалася здебільшого в контексті побудови єдиної,
узгодженої системи державного фінансового контролю в
Україні [1–6], удосконалення законодавчої бази контролю [7], закріплення відповідного статусу цього органу
на законодавчому та конституційному рівні [2, 3, 6, 7], розширення повноважень [1, 3, 8]. Також досліджувалися
різні аспекти інших завдань із розвитку Рахункової палати: удосконалення методології аудитів, наближення
до ISSAI, збільшення відсотку виконання рекомендацій
за результатами аудиту, посилення незалежності та поліпшення фінансового забезпечення [5, 6, 8–10]. Останні
роки в центрі досліджень на цю тематику стають комунікації Рахункової палати із зацікавленими сторонами: із
Верховною радою України [11], громадянським суспільством, науковими колами та ЗМІ [12].
Також сучасні праці у вітчизняній науці багато уваги
приділяють переходу від "контролю" до "аудиту", від зовнішнього державного фінансового контролю до аудиту

публічних фінансів, а також дослідженням перспектив
становлення системи публічного аудиту в Україні. Зокрема, Н. В. Винниченко [13] розглядає публічний аудит
як елемент бюджетного контролю, який наразі здійснюється громадськими радами, громадськими експертними
комісіями, громадськими організаціями та ЗМІ. Автор зазначає про необхідність визначення інституцій, на які покладатимуться функції проведення публічного аудиту,
при цьому, Рахункова палата не розглядається як орган
публічного аудиту. О. Ю. Оболенський [14] та Н. І. Обушна [15] визначають публічний аудит як незалежне, експертно-аналітичне оцінювання діяльності органів влади
щодо дотримання суспільних цінностей та управління
суспільними ресурсами, що проводиться окремим незалежним спеціалізованим органом, на всіх рівнях публічного управління на замовлення або за участю суспільства. Принципи роботи Рахункової палати засвідчують її
відповідність таким критеріям, отже їхні рекомендації
щодо розвитку публічного аудиту повинні враховуватися
при удосконаленні роботи цього органу. Попри широке
обговорення цих питань і необхідності розробки Стратегії розвитку Рахункової палати у фахових колах [16] і розробки цілей розвитку Рахункової палати, які повинні
бути враховані у Стратегії окремими науковцями [5–6],
комплексна стратегія розвитку Рахункової палати та підходи до її розробки, які відповідають рекомендаціям
INTOSAI та кращим світовим практикам, зараз відсутні.
Мета статті – розробка структури Стратегії розвитку
Рахункової палати, визначення місії, візії, цінностей та
основних стратегічних цілей у відповідності до сучасних
підходів INTOSAI та кращої європейської практики.
Методологія. Підходи до розробки Стратегії розвитку
Рахункової палати, структура цього документу, підходи до
визначення місії, візії й цінностей ВОА визначені на основі
рекомендацій INTOSAI [17], у тому числі, ініціативи
INTOSAI з інституційного розвитку – IDI [18], поширеної
практики країн, які здійснюють роботу з розвитку потенціалу ВОА [19] і досвіду у сфері стратегічного розвитку 30
ВОА країн Європи [20–48] і ВОА Європейського союзу –
Європейського суду аудиторів (ЄСА) [49]. Стратегічні
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пріоритети розвитку Рахункової палати визначені на основі вимог ISSAI, сучасного стану основних показників діяльності Рахункової палати, оприлюднених у звітах [50] і
результатів функціональної оцінки діяльності Рахункової
палати [51], яка була проведена у 2018 р. групою експертів із Національного аудиторського офісу Сполученого Королівства (UK NAO), Вищої палати контролю Республіки
Польщі (NIK) і співробітниками Німецького міжнародного
співробітництва (GIZ). Оцінювання здійснювалось із використанням підходів Рамки вимірювання продуктивності
ВОА (SAI PMF) та Аналітики зрілості управління процесами (PMMA), що дозволило визначити ступінь дотримання міжнародних стандартів ВОА у роботі Рахункової
палати та стан системи управління. У рамках SAI PMF оцінювалися незалежність і правова база роботи, внутрішнє
управління й етика, якість аудиту і звітність. Оцінювання
за PMMA охоплювало стратегію, інформацію, людей, процеси та процедури вдосконалення РП на організаційному
та операційному рівнях.
Сучасні підходи до планування стратегічного розвитку ВОА. Згідно міжнародних підходів [17, 18] розвиток ВОА повинен відбуватися за трьома напрямами: розвиток інституційного потенціалу, організаційної та професійної спроможності. Інституційний розвиток спрямо-

ваний на посилення здатності ВОА ефективно відслідковувати зміни у навколишньому оточенні – у державі та
суспільстві, формувати партнерство та реалізовувати
увесь потенціал, для чого необхідним є удосконалення
законодавчих рамок, забезпечення незалежності, повноти повноважень, формування відповідної культури та
практик роботи. Організаційний розвиток передбачає поліпшення структури ВОА, підвищення якості процесів,
створення необхідних методик, посібників, інформаційного забезпечення й інших умов для ефективного здійснення функцій. Професійний розвиток повинен забезпечувати професійні потреби кожного працівника з одного
боку, і потреби ВОА в компетентному персоналі для виконання функцій, з іншого. Отже, для досягнення стратегічних цілей у будь-якій сфері діяльності ВОА, необхідно
вживати відповідні заходи з інституційного, організаційного та професійного розвитку.
У міжнародній практиці виділяють кілька основних
сфер діяльності ВОА, і при стратегічному плануванні важливо враховувати необхідність розвитку усіх таких
сфер: незалежність і законодавчі рамки ВОА, відносини
з зацікавленими сторонами, людські ресурси, методологія та стандарти аудиту, результати діяльності, внутрішнє управління й контроль, інституційна підтримка та постійне вдосконалення ВОА (рис. 1).

Рис. 1. Орієнтовні завдання зі стратегічного розвитку ВОА в розрізі аспектів і сфер діяльності
Джерело: складено авторами на основі [17, 18].
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Необхідною умовою для успішного розвитку є застосування системного підходу до всіх процесів, комплексність і безперервність удосконалення. Усі завдання з підвищення інституційної спроможності повинні супроводжуватися відповідними змінами організаційної структури органу, управління та ресурсного забезпечення.
Будь-яке розширення повноважень і впровадження стандартів аудиту не матиме позитивних наслідків, якщо в
персоналу не буде відповідних знань і навичок, тому
професійний розвиток має велике значення для розбудови потенціалу ВОА. Усі ці аспекти повинні враховуватися у стратегічних цілях розвитку, завданнях і заходах
для їхнього досягнення.
Стратегічні пріоритети повинні охоплювати основні
сфери діяльності ВОА – від законодавчої бази, стандартів аудиту й результатів роботи до внутрішнього управління процесами, ресурсами, комунікаціями і розвитком.
Удосконалення кожного з цих напрямів передбачає розробку підстратегій, необхідних для розвитку конкретних
сфер роботи, наприклад, Стратегії управління людськими ресурсами, Стратегії комунікації з основними зацікавленими сторонами, Стратегії управління змінами.
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При їхній розробці важливо забезпечити узгодження з цілями Стратегії розвитку ВОА та охоплення інституційних, організаційних і професійних аспектів.
Краща практика розробки стратегій розвитку
ВОА. Стратегічний план розвитку ВОА визначає фундаментальні засади й основні напрями удосконалення
ВОА на довго- або середньотермінову перспективу, а
деталізовані завдання, які направлені на досягнення
стратегічних цілей, зазвичай, визначаються в операційних планах на рік. Загалом серед країн, які беруть участь
у INTOSAI IDI, стратегічні плани наявні у 94 % ВОА країн,
що розвиваються та 85 % ВОА у країнах із високим рівнем доходів, операційний план або план на рік складають 86 % ВОА в усіх групах країн [19]. Аналогічні показники в попередніх роках були нижчими, отже застосування стратегічного й операційного планування є загальносвітовою тенденцією. У Європі 29 країн із 50 (що
складає 58 %) мають стратегії розвитку ВОА й оприлюднюють їх на своїх офіційних сайтах, така стратегія є також і у ЄСА. У більшості цих ВОА практика прийняття
стратегій розвитку наявна вже кілька років, а стратегії до
2019 р. наявні у всіх 30 ВОА (рис. 2).
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Наявна стратегія розвитку ВОА
Рис. 2. Період розвитку ВОА країн Європи та ЄСА на основі оприлюднених стратегій
Джерело: складено авторами на основі [20–49].

Туреччина та Португалія мають налагоджені системи
стратегічного планування розвитку ВОА, відкриті для
широкого загалу, які діють вже більше 15 років. Так, зараз у Туреччині виконується вже четверта Стратегія, яка

передбачає завдання з розвитку до 2023 р. [47], а в Португалії – п'ята трирічна стратегія, до 2019 р. [38]. Системність стратегічного планування в цих країнах, переві-

ISSN 1728-2667

ЕКОНОМІКА. 3(204)/2019

~ 43 ~

звиваються, переважно стають підґрунтям для вдосконалення методології аудиту – 61 % ВОА країн, що розвиваються, використали результати оцінки для цієї
мети, оновлення посібників з аудиту – 60 %, розробки
навчальних програм для персоналу – 58 %, розробки
стратегічного плану ВОА – 53 %, плану комунікації із зацікавленими сторонами – 43 %. Найпоширенішими інструментами для оцінки продуктивності ВОА є SAI PMF
– цей інструмент використовують 40 % ВОА та Керівництво з експертної оцінки й контрольний список (Peer
Review Guide and Checklist) – використовують 29 %
ВОА. У деяких країнах Європи результати функціональної оцінки включаються до тексту стратегії розвитку
ВОА, наприклад, у ВОА Грузії та Латвії. Ураховуючи
проведення функціональної оцінки Рахункової палати
України у 2018 р., її основні результати теж доцільно
включити до стратегії розвитку.
Стратегії всіх ВОА Європи включають перелік стратегічних цілей або пріоритетів. Стратегічні цілі деталізуються в підцілях, а більш ніж половина ВОА у стратегіях також визначає конкретні завдання, які необхідно
вирішити в межах досягнення стратегічних підцілей. У
інших аспектах структура стратегій відрізняється як у
ВОА різних країн, так і у стратегіях одного ВОА на різні
періоди (табл. 1).

рена багаторічним досвідом, є практикою, яку варто імплементувати в Рахунковій палаті України. Це можна зробити, передбачивши у Стратегії розвитку терміни, порядок і періодичність перегляду стратегії, оцінювання досягнутих результатів і, прийнявши порядок звітування
про виконання стратегій і порядок оновлення й розробки
стратегічних документів.
У Європі одна стратегія здебільшого охоплює період
п'яти років і менше – у 19 ВОА, що складає 66 %, а стратегії на більш тривалий термін розробляють лише в 10
ВОА – 34 %. Найбільший період, який охоплює стратегія
– 15 років, це стратегія розвитку ВОА Нідерландів, а найменший – три роки, такі стратегії були розроблені в Азербайджані, Кіпрі, Данії, Естонії, Грузії, Португалії та Європейським судом аудиторів. Тож вибір п'ятирічного терміну для першої Стратегії Рахункової палати є поміркованим, особливо враховуючи те, що прийнята вона буде
лише у серпні 2019 р.
Оцінювання поточного стану ВОА може здійснюватися шляхом здійснення функціональної оцінки діяльності. За даними ініціативи розвитку INTOSAI – IDI [19]
у світі 66 % країн (105 країн зі 159) проводили таку оцінку з 2013 по 2016 рр., при цьому, практика оцінювання
більш поширена у країнах, що розвиваються. Результати оцінювання продуктивності ВОА у країнах, що ро-
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У більш ніж 70 % стратегій зазначаються місія, візія й
цінності ВОА, але підходи до їхнього визначення відрізняються для різних ВОА. За рекомендаціями INTOSAI візія повинна бути реалістичною, надихаючою, короткою,
простою і зрозумілою для всіх стейкголдерів. Серед європейських країн найбільш лаконічні й чіткі формулювання візії, які описують вплив ВОА, такі:
• підвищення законності, відповідальності, належного управління й ефективності в державному секторі
(Португалія, Хорватія, Кіпр, Угорщина, Сербія, Нідерланди, Мальта);
• надання правової основи для участі громадян у
сфері контролю за державними коштами (Азербайджан);
• задоволення вимог і служіння інтересам суспільства (Грузія, Іспанія, Великобританія).
Вимоги INTOSAI до місії передбачають, що місія повинна пояснювати причину, ціль існування ВОА та визначати тих, для кого вона створена, кому покликана
служити. Прикладами формулювання місії, які можуть
бути орієнтиром при розробці місії Рахункової палати України, можуть бути такі:
• допомогти Парламенту, уряду та місцевим органам влади діяти відкрито, законно й ефективно, приймати важливі рішення в інтересах суспільства (Естонія,
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Сербія);
• забезпечити цінність і вигоди для суспільства, парламенту й уряду шляхом незалежного та якісного аудиту (Грузія);
• своєчасно й об'єктивно інформувати громадськість про важливі висновки аудиту (Словенія).
Цінності деяких ВОА частково дублюють принципи
їхньої роботи, визначені законодавчо, вимоги ISSAI або
принципи належного урядування, наприклад, законність,
незалежність, прозорість і підзвітність, об'єктивність,
професіоналізм, безсторонність тощо. Проте також визначені деякі нетипові цінності, такі як інноваційність (Литва, Сербія, Словенія, Іспанія, Туреччина), співпраця і
командна робота (Болгарія, Хорватія, Естонія, Литва,
Молдова, Македонія, Словенія), які є актуальними також
і для Рахункової палати України.
Отже, для України доцільно запозичити кращі практики ВОА європейських країн і при розробці місії, візії,
цінностей Рахункової палати використовувати зрозумілі та прості формулювання, зробити акцент на бажаному впливі Рахункової палати, застосувати новітні підходи згідно із сучасними тенденціями, не використовувати складну професійну термінологію й не дублювати
законодавство.
Доволі поширена також практика включення до тексту стратегії опису поточної ситуації у сфері зовнішнього
аудиту та визначення викликів, ризиків і загроз розвитку
ВОА. У деяких стратегіях аналіз стану ВОА та визначення сприятливих факторів, ризиків і загроз проведений на основі кількісних показників, виявлених тенденцій, а, наприклад, Туреччина застосовує SWOT-аналіз
для стратегічного планування і викладає його результати у стратегії. Позитивною, але не дуже широко застосовуваною практикою є визначення конкретних обчислювальних індикаторів виконання цілей (завдань, підцілей, пріоритетів) та очікуваних результатів від виконання завдань, досягнення цілей або виконання стратегії загалом. Це дозволяє більш точно й ефективно проводити моніторинг та оцінювати ступінь виконання стратегії, основні засади проведення яких також визначені у
стратегіях ВОА деяких країн. Найкоротші стратегії, які
визначають лише перелік цілей і дають мінімум інформації про ВОА були розроблені в Норвегії, Чехії, Словаччині, Швейцарії та Нідерландах. Найбільшу кількість пи-
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тань висвітлено у стратегіях ВОА Туреччини, Грузії, Латвії, Сербії, Хорватії й Албанії. За обсягом стратегії розвитку ВОА країн Європи відрізняються значно – від 2 до
96 сторінок, проте у середньому – 24 сторінки, що є оптимальним для викладення всіх вищеописаних питань.
Отже, для того, щоб стратегія розвитку ВОА відповідала сучасній практиці європейських країн, окрім
стратегічних цілей, підцілей і завдань вона повинна містити місію, візію й цінності ВОА, надавати розуміння
про сучасний стан середовища зовнішнього аудиту та
ВОА, виклики і ризики, а також, визначати засади проведення моніторингу й оцінки виконання стратегії. Для
більш повного висвітлення всіх умов стратегічного розвитку ВОА, у стратегію можуть включатися аналіз основних показників діяльності ВОА або результати функціональної оцінки, опис стейкголдерів, розрахунок необхідних ресурсів для досягнення стратегічних цілей. Досвід Туреччини, Латвії та Хорватії з висвітлення у стратегії результатів досягнення попередньої стратегії розвитку, що забезпечує взаємозв'язок між циклами стратегічного розвитку й контроль за виконанням стратегій,
стане корисним для України вже при розробці другої
стратегії розвитку Рахункової палати.
Сучасний стан розвитку Рахункової палати України. За останні 10 років діяльності основні показники діяльності органу значно змінювались [50]. Рахунковою
палатою загалом було виявлено порушень і недоліків на
244,5 млрд грн, найбільший обсяг порушень було встановлено у 2010 р. – 52 млрд грн, із 2013 р. цей показник
коливається від 17 до 23 млрд грн. Зменшення кількості
виявлених порушень частково зумовлене стійкою тенденцією до зменшення кількості перевірених об'єктів – від
910 у 2009 р. до 598 у 2018. Зменшення кількості перевірених об'єктів може не мати негативних наслідків і не
зменшувати вплив зовнішнього аудиту на публічні фінанси за умови ефективного застосування ризикоорієнтованого підходу до вибору таких об'єктів і тем аудиту.
Отже, необхідність удосконалення підходів до планування аудитів, встановлення рівня охоплення публічних
фінансів аудитом теж має враховуватися у Стратегії розвитку Рахункової палати.
Також зменшилась сума встановлених порушень у
розрахунку на одну гривню коштів Державного бюджету,
направлених на забезпечення діяльності Рахункової палати. На початку цього десятирічного періоду на одну
гривню, витрачену на утримання Рахункової палати,
припадало 669 грн виявлених порушень, у 2018 р. –
61 грн. При цьому, обсяги фінансування Рахункової палати за цей час збільшилися у п'ять разів (із 54 до
280 млн грн), в основному за рахунок збільшення бюджету органу у 2018 р., що пов'язане з розпочатими перетвореннями в Рахунковій палаті, направленими на
вдосконалення різних аспектів її діяльності. Варто зазначити, що ці показники не характеризують діяльність
Рахункової палати як аудиторського органу в повній
мірі, оскільки не демонструють реального впливу зовнішнього аудиту на публічні фінанси, не враховують
створення доданої вартості та продуктивності роботи
органу. Тому одним із завдань у межах Стратегії розвитку Рахункової палати повинно бути оновлення системи показників ефективності на основі підходів SAI
PMF, інструменту Державні витрати і фінансова підзвітність (PEFA) і кращого світового досвіду в цій сфері.
Більш позитивні тенденції спостерігаються в управлінні персоналом, кількість працівників Рахункової палати відносно стабільна, 413–480 осіб, а науковий потенціал посилився у 2018 р. – серед персоналу було 25 кандидатів наук і п'ять докторів наук – найбільша кількість
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за останні 10 років. Більше уваги було приділено професійному розвитку кадрів у 2018 р. – було проведено 60
навчальних заходів, а в середньому за десять років – 43,
вище середнього значення також і кількість осіб, які відвідали навчання – 235 осіб проти 225. Проте попри ці
здобутки, у Рахункової палати є значний потенціал професійного зростання, зокрема, у частині обміну досвідом
із застосування ISSAI.
За останні два роки поліпшились комунікації Рахункової палати з основними стейкголдерами. Так, активізувалась взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою України: була рекордною участь у засіданнях комітетів у 2017–2018 рр. – 99 і 96 засідань відповідно, і в
засіданнях робочих груп – 56 і 52 засідання. Проте на
засіданнях парламентських комітетів із 2016 р. розглядалось лише по 35 питань, пов'язаних із результатами
контрольних та експертно-аналітичних заходів Рахункової палати, у всі попередні роки починаючи з 2010, кількість таких питань була значно більшою – до 82 питань.
Із 2014 р. відбулося різке зменшення присутності матеріалів Рахункової палати у ЗМІ. Якщо до цього у ЗМІ з'являлось від 7,5 до 12 тисяч повідомлень на основі матеріалів Рахункової палати, то до 2017 р. цей показник
зменшився до 2737 публікацій. Ця негативна тенденція
була подолана лише у 2018 р. з обранням нового
складу Рахункової палати, коли за рік було опубліковано 7740 матеріалів. Про збільшення цікавості до роботи Рахункової палати також свідчить зростання кількості запитів на доступ до публічної інформації, із
2014 р. їхня кількість зросла вдвічі і у 2018 Рахункова
палата отримала й опрацювала 64 такі повідомлення.
Запити надходять переважно від громадян (53–68 %),
спостерігається зростання інтересу до діяльності Рахункової палати серед журналістів – кількість запитів від
представників ЗМІ зросла з 8 до 20 %.
Отже, призначення у березні 2018 р. Верховною Радою України Голови Рахункової палати та затвердження оновленого складу органу стало переломним
моментом із багатьох аспектів діяльності органу: відбулося поліпшення у фінансовому й кадровому забезпеченні, професійному розвитку працівників, посилилась
співпраця з парламентом, покращились комунікації зі
ЗМІ та суспільством.
Експерти, які проводили функціональну оцінку діяльності Рахункової палати відмітили здобутки розпочатого
процесу вдосконалення органу й готовність вищого керівництва у проведенні подальших перетворень. За результатами функціональної оцінки Рахункова палата
має невисокий рівень зрілості відносно міжнародних стандартів, а система управління недосконала. Зокрема, відсутня система контролю якості в тому розумінні, у
якому вона викладена в міжнародних стандартах, аудити ефективності та фінансові аудити теж не відповідають ISSAI в повній мірі, потребує удосконалення законодавча база у цій сфері, внутрішня система управління
ВОА, планування діяльності, моніторинг виконання рекомендацій за результатами аудиту, а незалежність органу та посадових осіб потребує посилення [51]. Варто
зазначити, що Рахункова палата вже зробила вагомий
крок у цьому напрямі – було проведено пілотні фінансові аудити, розроблено посібник із фінансового аудиту
відповідно до ISSAI, зараз проводиться його апробація.
Загалом, функціональна оцінка дала комплексне розуміння сильних і слабких сторін, а розроблені міжнародними експертами рекомендації враховані при стратегічному плануванні.
Зараз у Рахунковій палаті лише впроваджується
стратегічне планування як цілісний і безперервний процес, що передбачає не тільки постановку стратегічних
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цілей, а й розробку операційних планів на рік із конкретними завданнями й заходами, моніторинг і звітування
про їхнє виконання, доопрацювання та коригування
Стратегій і планів, першим кроком у цьому напрямі є
розробка Стратегії розвитку. У Стратегії повинні враховуватися виклики, які постають перед Рахункової палатою, зумовлені як тенденціями в роботі самого органу
так і зростаючими вимогами суспільства, перетвореннями в державі в межах євроінтеграційних процесів, активним розвитком незалежного зовнішнього аудиту публічних фінансів у світі.
Так, Рахункова палата повинна заповнити прогалини
у сфері стратегічного розвитку потенціалу: у більшості
ВОА європейських країн цей процес є керованим і безперервним, базується на основі стратегій і планів на кілька років. Це створює додаткові виклики – Рахунковій
палаті необхідно надолужити це відставання, щоб бути
повноцінним учасником ініціатив і проектів міжнародних
організацій і партнером, який користується повагою та
має бездоганну репутацію. Проте також це дає нам певні
переваги – досвід інших країн, кращі практики, які Рахункова палата може використати для забезпечення швидкого, інноваційного й успішного розвитку.
Необхідною умовою розвитку Рахункової палати як
сучасного ВОА є імплементація міжнародних стандартів, що потребує удосконалення законодавства, посилення взаємозв'язків зі стейкголдерами, перетворень у
всіх аспектах роботи всередині Рахункової палати.
Проведення аудитів у повній відповідності до міжнародних стандартів потребуватиме значних професійних
та інформаційно-технічних ресурсів, додаткового часу
на навчання й обмін досвідом. При цьому, ураховуючи
постійне зменшення обсягу виявлених порушень та об'єктів аудиту Рахункової палати, яке спостерігається
останнє десятиріччя, при збільшенні якості аудитів важливо забезпечити достатнє охоплення аудитом сфери
публічного сектору й адекватне визначення ризиків при
плануванні аудитів, щоб подолати негативні тенденції
та поліпшити ці показники.
Зростаюча роль ВОА у сучасному світі зумовлює необхідність перегляду поточних повноважень Рахункової
палати, пошуку інструментів для збільшення її впливу на
процеси прийняття рішень в усіх елементах системи публічних фінансів. Для цього Рахунковій палаті необхідно
зберегти досягнуті у 2018 р. успіхи у співпраці з Верховною радою України та провести роботи з подальшого
удосконалити механізмів співпраці з парламентом, Президентом, урядом, об'єктами аудиту, правоохоронними,
антикорупційними й іншими державними органами.
Розвиток громадянського суспільства в Україні – збільшення участі громадян у державному управлінні, посилення громадського контролю за діяльністю держави – це
процеси, які потребують відповідного реагування з боку
Рахункової палати. Результати роботи Рахункової палати
є джерелом достовірної, професійної інформації про ефективність управління публічними фінансами для суспільства, яка повинна бути доступною та зрозумілою громадянам. Водночас, суспільний резонанс від широкого розголосу такої інформації сприятиме більш оперативному реагуванню об'єктів контролю та відповідних органів й усуненню виявлених порушень. Рахунковій палаті необхідно
забезпечити ефективність роботи цього механізму взаємодії із суспільством заради збільшення позитивного
впливу на державне управління, підвищення довіри до
держави та поліпшення життя людей.
Євроінтеграційні процеси в Україні передбачають не
лише проведення реформ і наближення до вимог ЄС, а
й покращення іміджу всіх державних інституцій і країни у
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цілому. Рахункова палата повинна підтвердити репутацію надійного партнера та фахового ВОА на міжнародній
арені, збільшити своє значення як учасника INTOSAI та
EUROSAI, посилити співпрацю з іншими міжнародними
організаціями, ВОА й урядами інших країн.
Отже, стратегічні цілі та пріоритети повинні бути направлені на забезпечення розвитку Рахункової палати,
посилення її впливу в Україні й міжнародній арені, переорієнтацію на задоволення потреб основних користувачів інформації про результати зовнішнього аудиту публічних фінансів.
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Пропозиції до структури та змісту Стратегії розвитку Рахункової палати України. Ураховуючи досвід
європейських країн і рекомендації INTOSAI, доцільно викласти стратегію розвитку Рахункової палати на прийдешні п'ять років обсягом до 30 сторінок за структурою, яка
передбачає основні елементи (візію, місію, цінності та
стратегічні цілі) і додаткову інформацію (сучасний стан,
включаючи результати функціональної оцінки, сприятливі фактори й ризики виконання стратегії, засади моніторингу виконання стратегії) (табл. 2).

Т а б л и ц я 2. Структура Стратегії розвитку Рахункової палати України на 2019–2024 роки
№

Назва структурного елемента

–
–
–
1

Зміст
Звернення Голови Рахункової палати
Вступ
Візія, місія та цінності Рахункової палати
Сучасний стан розвитку Рахункової палати України (включаючи аналіз показників діяльності Рахункової палати й основні результати функціональної оцінки)
Сприятливі фактори та загрози стратегічному розвитку Рахункової палати
Стратегічні цілі розвитку Рахункової палати
Стратегічна ціль у сфері удосконалення законодавства й забезпечення незалежності
Стратегічна ціль у сфері забезпечення ефективних комунікацій зі стейкголдерами
Стратегічна ціль у сфері управління людськими ресурсами
Стратегічна ціль у сфері удосконалення методології аудиту та імплементації ISSAI
Стратегічна ціль у сфері забезпечення цінності, виконання та позитивного впливу рекомендацій РП
Стратегічна ціль у сфері удосконалення внутрішнього управління Рахункової палати (процеси планування, нагляду, звітування, контролю якості, внутрішніх комунікацій)
Стратегічна ціль у сфері забезпечення належної інституціональної підтримки (кадрові, фінансові, технічні, програмні й інші ресурси)
Стратегічна ціль у сфері постійного розвитку (управління змінами, ризик-менеджмент, перегляд стратегій і планів)
Моніторинг і звітування про виконання стратегії
Узагальнення цілей, завдань та індикаторів виконання
Перелік документів, які необхідно розробити для виконання стратегії
Методологія моніторингу виконання стратегії
Усього

2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
Додаток 1.
Додаток 2.
Додаток 3.

Кількість
сторінок
1
1
1
1
2
2
–
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
30

Джерело: складено авторами.

У вступі до Стратегії розвитку повинна бути викладена
мета розробки цього документу й очікуваний результат
від її реалізації. З урахуванням результатів дослідження
підходів INTOSAI та практики країн Європи, місія візія й
цінності Рахункової палати можуть бути викладені так:
1. Візія: Рахункова палата – ВОА публічних фінансів, чиї результати роботи є надійним джерелом об'єктивної інформації, мають високий рівень довіри суспільства та реально впливають на формування й реалізацію
державної політики в публічному секторі для забезпечення сталого розвитку України.
2. Місія Рахункової палати – служіння народу України та сприяння дотриманню принципів належного урядування в публічному секторі шляхом проведення незалежного, об'єктивного аудиту з належною обачністю,
своєчасного й повного надання результатів роботи усім
стейкголдерам.
3. Цінності Рахункової палати:
• патріотизм – відданість українській державі, готовність зберігати, розвивати та захищати надбання її культури і традицій – запорука спрямування роботи Рахункової палати на користь українського суспільства;
• довіра суспільства – сприйняття Рахункової палати суспільством як компетентного й доброчесного захисника його інтересів підтверджує право Рахункової палати здійснювати аудит публічних фінансів, забезпечує
вплив Рахункової палати на публічний сектор, зокрема,
підвищення довіри до державної влади, що є необхідною
умовою демократії;

• інноваційність – впровадження прогресивних,
ефективних, науковообґрунтованих методів роботи для
швидкого розвитку, поліпшення результатів діяльності,
репутації й конкурентоздатності Рахункової палати в Україні і світі;
• професіоналізм – наявність і постійне вдосконалення знань, умінь, досвіду й особистих якостей персоналу для забезпечення виконання функцій Рахункової
палати, відповідності всіх аспектів роботи міжнародним
стандартам і вимогам часу;
• співпраця і командна робота – націленість на
отримання найкращого результату роботи й позитивного
синергетичного ефекту від взаємодії персоналу Рахункової палати між собою та зі стейкголдерами.
Сучасний стан розвитку Рахункової палати, основні
виклики та тенденції у середовищі зовнішньго аудиту,
викладені вище в цій статі, можуть бути використані для
висвітленні відповідних розділів у стратегії розвитку.
Стратегічні цілі розвитку Рахункової палати повинні
викладатися з коротким описом цілі, очікуваним результатом, переліком підцілей з індикаторами їх виконання.
Цілі можуть бути згруповані за різним принципом, проте
важливо охопити всі сфери діяльності ВОА:
1. Удосконалення законодавства й забезпечення
незалежності. Для посилення потенціалу Рахункової палати необхідно внести зміни до законодавства щодо уточнення видів публічного аудиту, зокрема, аудиту відповідності, ІТ-аудиту й інших аудитів відповідно до ISSAI.
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Необхідно також забезпечити широкий мандат Рахункової палати для охопленням аудиту всієї сфери публічних
фінансів, зокрема, розширення повноважень у частині
аудиту місцевих бюджетів, державних підприємств, консолідованої фінансової звітності. Для посилення консультативної ролі Рахункової палати та більш ґрунтовної
підготовки бюджету пропонується надання парламенту
висновку Рахункової палати на всіх стадіях бюджетного
процесу, наприклад, щодо проекту закону про державний бюджет до другого читання. Для посилення незалежності посадових осіб необхідно ініціювати розгляд можливості виведення аудиторів із рангу державних службовців і надання імунітету проти судового переслідування за дії в межах належного виконання повноважень.
Також доцільно розробити зміни до законодавства щодо
розширення фінансової незалежності – подання бюджетних запитів безпосередньо до парламенту. Організаційна незалежність може бути посилена завдяки відстеженню й обмеженню кількості та предметів додаткових
аудитів, виконаних на вимогу депутатів, також будуть розроблені критерії для обмеження доступу до інформації,
у тому числі, і на засіданнях Рахункової палати.
2. Удосконалення методології аудиту, імплементація ISSAI. Приведення методології аудитів у відповідність до ISSAI та підвищення рівня охоплення аудитами
повинно відбуватися в комплексі із запровадженням ризик-орієнтованого підходу до планування аудиту, розробкою відповідних посібників, внутрішніх документів, які
регламентують структуру і наповнення звітів, проведенням пілотних аудитів, навчанням персоналу й обміном досвідом із колегами з країн-партнерів. У 2019 р.
заплановано розробити посібник з аудиту ефективності
на основі ISSAI та провести пілотні аудити спільно з
міжнародними партнерами, така робота з фінансових
аудитів уже проводиться. Також важливо розробити
критерії для встановлення рівня охоплення фінансовим
аудитом, достатнього для надання гарантій впевненості та впроваджено процедуру забезпечення його дотримання при плануванні аудиту.
3. Забезпечення цінності, виконання та впливу рекомендацій. Виконання рекомендацій Рахункової палати за
результатами аудитів є запорукою формування її пливу
на публічні фінанси, посилення принципу підзвітності. Для
збільшення цінності та корисності таких рекомендацій потрібно вдосконалити процеси комунікації з об'єктами аудиту при написанні звітів. Для збільшення ступеня імплементації необхідно спільно з парламентом розробити процедуру забезпечення реалізації рекомендацій. Також у
Рахунковій палаті потрібно вдосконалити моніторинг виконання рекомендацій і запровадити аналіз тенденцій для
виявлення системних проблем у державному секторі.
4. Удосконалення внутрішнього управління. Рахунковій палаті належить провести велику роботу над удосконаленням внутрішнього управління: розробити карти
процесів, що містять перелік функцій та обов'язків, запровадити періодичне оцінювання стану системи управління. Важливою вимогою ISSAI є ефективна система
контролю якості, для цього в Рахунковій палаті створюється відповідний підрозділ, розробляються стандарти
та проводяться навчання персоналу для забезпечення
безперервного контролю якості. Потрібно також завер-
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шити створення належної організаційної структури Рахункової палати, яка дозволить виконувати всі процеси
ефективно та злагоджено, із чітким розподілом повноважень і відповідальності.
5. Управління людськими ресурсами. Для проведення аудитів за вимогами міжнародних стандартів необхідно розробити Кодекс етики аудиторів, систему забезпечення дотримання етичних вимог персоналом. Для
поислення професійних спроможностей потрібно запровадити систему підготовки та диференційованої сертифікації аудиторів (наприклад, запровадити сертифікати
двох рівнів – базового та вищого). Необхідно також вибудувати довготермінову кадрову політику, орієнтовану на
постійне професійне вдосконалення, забезпечити матеріальні та психологічні стимули для розвитку персоналу.
6. Забезпечення належної інституційної підтримки.
Необхідно визначити потреби в інформаційних, програмно-технічних і матеріальних ресурсів по кожному напряму діяльності й забезпечити достатність таких ресурсів для кожного аудиту. Придбання і впровадження програмного забезпечення аудиту, поліпшення інформаційно-технічної бази потребують значних коштів, тому
для реалізації цих завдань необхідно визначити джерела фінансування.
7. Ефективні комунікації зі стейкголдерами. Одна з
найважливіших стратегічних цілей Рахункової палати,
яка є передумовою здійснення впливу на публічні фінанси – це налагодження ефективних комунікацій з усіма
стейкголдерами. Для забезпечення виконання рекомендацій Рахункова палата працює над зміною парадигми
відносин із парламентом, розпорядниками бюджетних
коштів, правоохоронними, антикорупційними й контрольними органами, акцентуючи увагу на важливості націленості на результат і плідну співпрацю. Для покращення комунікації зі ЗМІ та суспільством зараз удосконалюється сайт, він буде більш інтерактивним. У березні
була створена сторінка Рахункової палати у Facebook,
яка зараз активно наповнюється та просувається. Необхідно запланувати подальший розвиток у цьому напрямі,
зокрема, проведення публічних заходів за участю різних
цільових аудиторій, поліпшення візуалізації результатів
роботи й багато інших завдань, які повинні знайти своє
відображення в Комунікативній стратегії.
8. Забезпечення постійного розвитку. Вимогами часу
є ефективне управління змінами й ризиками, для цього
потрібно розробити внутрішні нормативно-правові акти,
які забезпечать ці процеси. Постійний розвиток і вдосконалення, упровадження інновацій теж повинні бути охоплені завданнями Стратегії розвитку Рахункової палати.
Викладення у стратегії основних засад проведення
моніторингу та звітування про виконання стратегії повинно передбачати визначення мети, періодичності, форми та цільової аудиторії звітування про виконання стратегії. Також необхідно визначити мету й періодичність
моніторингу, опис основних процесів із моніторингу, а
детальна методологія повинна наводитися в додатку до
стратегії. Для проведення такого моніторингу можна застосувати шаблон, який передбачає не лише визначення стану виконання, а й встановлення причин невиконання завдань і розробку рекомендацій для досягнення цілей (табл. 3).

Т а б л и ц я 3. Шаблон для проведення моніторингу виконання стратегії розвитку
Ціль
Номер
цілі

Підціль/завдання
Номер підцілі

Індикатор
Цільове
значення

Фактичний
стан
Фактичне
значення

Джерело: складено авторами на основі [17, 18].

Ступінь
Причини
досягнення
недосягнення
Відсоток виконання
Основні причини
завдання або
не досягнення
досягнення цілі
цільового орієнтира
(підцілі)

Рекомендації для
досягнення
Рекомендації для
поліпшення ситуації й
досягнення
цільових значень
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Також у додатках до стратегії доцільно викласти
стратегічні цілі та підцілі в розрізі інституційних, організаційних і професійних аспектів, щоб забезпечити системні та комплексні зміни у внутрішньому й зовнішньому
середовищі Рахункової палати.
Висновки та дискусія. Застосування стратегічного
та операційного планування є загальносвітовою тенденцією й обов'язковим елементом управління сучасних
ВОА у Європі, який дозволяє розвивати потенціал зовнішнього аудиту у країні. У світовій практиці напрацьовані
підходи до розробки таких стратегій розвитку, які враховують усі сфери діяльності ВОА та всі три виміри – інституційний, організаційний і професійний. Такі міжнародні
підходи та кращий європейський досвід повинен бути застосований і при розробці Стратегії розвитку Рахункової
палати України на 2019–2024 рр.
Зараз Рахункова палата здійснює внутрішні перетворення для того, щоб поліпшити якість аудитів, комунікації зі стейкголдерами, різні аспекти внутрішнього управління. Результати функціональної оцінки діяльності
цього органу засвідчили певний прогрес у цьому напрямі, проте також вказали на певні прогалини у системі
зовнішнього аудиту, які стосуються нормативно-правової бази, внутрішнього середовища Рахункової палати
та зв'язків між елементами публічних фінансів. Тенденції
основних показників діяльності Рахункової палати теж
свідчать про необхідність удосконалення різних аспектів роботи, зокрема, оцінки ризиків при плануванні тем
аудиту, представлення результатів аудиту, системність
професійного розвитку персоналу тощо. Усі виявлені
проблеми мають бути враховані у Стратегії розвитку
Рахункової палати, повинні бути сформульовані завдання для їхнього усунення.
Стратегія розвитку Рахункової палати повинна бути
зрозумілою, чітко структурованою та невеликою за обсягом, надавати інформацію про місію, візію, цінності органу, сучасний стан, проблеми й ризики у сфері зовнішнього аудиту, визначати стратегічні цілі та завдання для
їхнього досягнення, засади моніторингу їх виконання. Візія, місія та цінності Рахункової палати повинні акцентувати увагу на пріоритетність інтересів суспільства в державному управлінні, соціальну значущість зовнішнього
аудиту, професійність роботи та надійність результатів.
Стратегічні цілі вищого органу аудиту повинні охоплювати удосконалення з урахуванням вимог ISSAI за усіма
напрямами: законодавство та незалежність, методологія аудиту, забезпечення впливу рекомендацій, ефективність комунікацій, внутрішнє управління, кадрова політика, інституційна підтримка, забезпечення постійного
розвитку й управління змінами.
Запорукою сильного ВОА є гарантії незалежності та
широкий мандат, достатній для виконання цих завдань.
Внутрішнє управління повинно забезпечувати ефективність роботи органу, спроможність протистояти ризикам
і загрозам, використовувати сприятливі ситуації в зовнішньому середовищі, забезпечувати якість аудиту та корисність отриманих результатів. За таких умов вищий
орган аудиту спроможний реалізувати повною мірою сучасну роль у публічному секторі та в суспільстві. Саме
такий сильний і впливовий орган вищого аудиту, що є
зразком для інших суб'єктів державного сектору та спроможний покращувати життя громадян, є орієнтиром для
розвитку Рахункової палати. Наразі вона відповідає не
всім цим вимогам, і реалізація комплексної Стратегії розвитку, яка враховує всі аспекти зовнішнього аудиту, є
необхідною для досягнення такої мети.
Подальші дослідження у цьому контексті можуть зосереджуватися на розробці підстратегій розвитку окремих сфер діяльності Рахункової палати, наприклад,
Стратегії комунікації зі стейкголдерами, Стратегії управління людським капіталом, ІТ Стратегії та концепцій для
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виконання поставлених у Стратегії розвитку завдань
щодо вдосконалення системи забезпечення і контролю
якості аудитів, системи вимірювання ефективності діяльності Рахункової палати з врахуванням впливу на публічні фінанси, внутрішньої системи управління процесами, системи контролю і ризик-менеджменту тощо.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
СТРАТЕГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Представлено методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі щодо створення вільних від конкуренції принципово нових ринків – блакитних океанів. Формування методичного підходу здійснено на принципах матричного методу із застосуванням сучасних атрибутів-показників специфіки діяльності підприємств ритейлу, а саме – обсягу непродовольчої групи товарів і питомої ваги інтернет-мережі
у структурі товарообігу підприємства.
Ключові сова: стратегія "блакитного океану"; роздрібна торгівля; конкуренція; ринковий простір.

Постановка проблеми. Стратегічна трансформація
підприємств роздрібної торгівлі щодо формування принципово нового ринкового простору, метою якої є створення безконкурентного середовища відповідно до стратегії блакитних океанів, повинна бути якомога більш контрольованою та плановою з метою підвищення її ефективності і скорочення опору стратегічним змінам як із
боку внутрішньої структури підприємства, так і самої економічної системи.
Із цієї позиції визначальним є чітке розуміння поточного положення підприємства на ринку, його належність
до вже існуючого простору й застосування конкретного
інструментарію стратегічного перетворення.
Розробка та впровадження стратегії "блакитних океанів" на підприємствах ритейлу здійснюється під впливом багатьох чинників різних рівнів, тому детального
аналізу потребують не лише чинники зовнішнього середовища непрямого впливу, а й чинники мезорівня. Оскільки уся сукупність зовнішніх сил, яка діє на потенційно
новий ринковий простір не може бути визначена чітко й
однозначно, пріоритетним стають питання визначення
кола оптимальних і припустимих умов створення блакитних океанів і їх потенційних "творців".
Аналіз останніх досліджень. Питанням, пов'язаними з адаптацією та впровадженням стратегії блакитних океанів у діяльність вітчизняних підприємств присвячено праці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців
[1–7]. Низка вчених [1–4] основними шляхами переходу
підприємства із яскраво червоного до блакитного океану визначає відповідно традиційного підходу: розгляд
альтернативних галузей; перегляд основних груп галузі, аналіз ланцюжка покупців. Однак запропоновані
вченим пропозиції мають однобічний характер і покликані для створення маркетингових атрибутів, фокусуючись при цьому на самому товарі, ігноруючи при цьому
самі ринкові інструменти та діячі конкурентні важелі.
Тобто можна впевнено стверджувати, що запропонований у роботі підхід є лише модифікацією бізнес-стратегії "фокусування".
У роботі [5, с. 29] автор також пропонує впроваджувати й оцінювати стратегію на основі визначення чинників і критеріїв конкурентоспроможності та їхнє виокремлення в окрему групу. Однак засобом оцінювання при
цьому визначає експертний метод, що значно суб'єктивує результати оцінювання.
Такі науковці як Т. Г. Бєлова, О. Ф. Крайнюченко,
О. В. Безпалько [6, с. 126] пропонують визначати стратегію "блакинтого океану" у складі загального стратегіч-

ного набору як проміжну. Хоча в своїй роботі вони наголошують на її специфічності та відмінності від базових
стратегій, окремого механізму або порядку застосування
у праці не надано. Головний акцент дослідження приходиться лише на принциповій умові узгодження всього
стратегічного набору підприємства. Однак, ураховуючи
сутність стратегії блакитних океанів, повна реалізація
цього завдання, на наш погляд, неможлива.
Близькою до визначеної є позиція [7–9], згідно з якою
науковець позиціонує стратегію блакитного океану як певний різновид конкурентної стратегії за критерієм "конкурентна перевага", однак зважаючи на вільність нового
ринку від конкуренції, така позиція з погляду логіки самої
стратегії є недоцільною.
Таким чином, аналіз сучасної наукової думки на предмет пошуку методичних підходів виявив, що питання
застосування стратегії блакитних океанів є пріоритетним
у розвитку теорії стратегічного управління проте головною проблемою залишається відсутність конкретних методичних підходів до її розробки та впровадження.
Метою статті є обґрунтування методичного підходу
щодо оцінки можливостей підприємств роздрібної торгівлі до стратегічної трансформації зі створення принципово нових ринкових просторів, вільних від конкуренції.
Основними завданнями при цьому є: виявлення основних тенденцій розвитку ринку роздрібної торгівлі на мезорівні; аналіз діяльності основних учасників ринку та їхніх позицій відповідно; визначення потенційних підприємств-ініціаторів створення блакитних океанів.
Виклад основного матеріалу.
Дослідження основних показників економічного
стану й розвитку підприємств ритейлу Харківської області здійснено за період 2013–2017 рр. та узагальнено
в табл. 1 на основі даних статистичних щорічників Харківської області [10–12], офіційного сайту головного управління статистики в Харківській області [13] і власних
розрахунків авторів.
За період 2014–2017 рр. спостерігається стійка тенденція до скорочення загальної кількості підприємств торгівлі. Загалом за весь період скорочення сягає майже
13%. Аналізуючи дані таблиці, можна стверджувати, що
це відбувається за рахунок вибуття з ринку малих підприємств, частка яких у торговельній галузі є традиційно
найвищою (понад 90 %). Ураховуючи особливо високий
ступень динамізму галузі та підвищену чутливість до коливань фінансового сектору держави, це явище можна
вважати некритичним із погляду природнього кругообігу
ринку торгівлі [14].
© Чорна М., Бугріменко Р., Зонвіре О., 2019

