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У статті розглядається Проект мето-
дики соціального аудиту витрат на осіб, 
що потребують соціального захисту та 
допомоги, яка однією з перших покликана 
не лише підтвердити такі витрати, але 
й забезпечити їх порівняння з отрима-
ним соціальним ефектом, що в перспек-
тиві дасть змогу використовувати її для 
побудови ефективної соціальної політики 
в державі. Розроблювана методика відріз-
няється від аналогів специфікою об’єкта 
дослідження, актуальною практичною 
спрямованістю, науковим обґрунтуванням 
та розширеним використанням аналітич-
них процедур і аналітичного інструмен-
тарію. Останній спрямовуватиметься на 
оцінку комплексної ефективності здійсне-
них витрат. Методика містить конкретні 
рекомендації, підходи та інструментарій 
щодо організації та виконання. Запро-
понована методика соціального аудиту 
витрат може бути впроваджена в прак-
тичну діяльність установ та організа-
цій, що здійснюють контроль соціальних 
витрат. 
Ключові слова: соціальний аудит витрат, 
фінансовий аудит, соціальний аудит, особи, 
що потребують соціального захисту та 
допомоги, методика соціального аудиту 
витрат.

В статье рассматривается Проект 
методики социального аудита расходов на 
лиц, нуждающихся в социальной защите и 
помощи, которая одной из первых призвана 
не только подтвердить такие расходы, но 
и обеспечить их сравнение с полученным 
социальным эффектом, что в перспективе 
позволит использовать ее для построе-
ния эффективной социальной политики 
в государстве. Разрабатываемая мето-
дика отличается от аналогов спецификой 
объекта исследования, актуальной прак-
тической направленностью, научным обо-
снованием и расширенным использованием 
аналитических процедур и аналитического 
инструментария. Последний направлен на 
оценку комплексной эффективности осу-
ществленных расходов. Методика содер-
жит конкретные рекомендации, подходы и 
инструментарий по организации и выполне-
нию. Предложенная методика социального 
аудита расходов может быть внедрена в 
практическую деятельность учреждений 
и организаций, осуществляющих контроль 
социальных расходов.
Ключевые слова: социальный аудит 
затрат, финансовый аудит, социальный 
аудит, лица, которым необходима социаль-
ная защита и помощь, методика социаль-
ного аудита затрат.

The article deals with the project of conducting a social audit of expenses for people who need social protection and assistance. The methodology is new 
and it checks the cost of social assistance and allows you to compare the costs with the resulting social effect. Such a comparison will improve the effective-
ness of social policy in the country. The technique is unique and differs from similar analogues. The methodology includes a specific research object, has 
actual practical orientation, has scientific substantiation and involves the use of many analytical procedures, method and means. The audit methods provide 
an opportunity to assess the quality and effectiveness of social assistance, and assess the level of satisfaction of people who received social assistance. 
The methodology has specific recommendations, approaches and techniques for the organization and its implementation. The advantage of this technique 
is its simplicity and practicality. The task of the methodology is to maximize adaptation to the current needs of the Ukrainian economy and society. The 
advantage is the versatile approaches of this technique and the results obtained. The various methods of the methodology provide the formation of a model 
of audit procedures and the development of specific measures. Measures include receiving information from people who have received social assistance. 
The results obtained will enable you to correct and adjust the costs, make them useful, increase efficiency, and optimize. Also, different methods of meth-
odology, will identify the possibility of improving social assistance at the macro level – the implementation of the social function of the state. The scientific 
novelty lies in the fact that the proposed method of social audit of costs is a finished end product. The methodology can be implemented in the practice of 
institutions and organizations that control the social costs. The methodology contains specific recommendations, approaches and tools for organization and 
implementation. In particular, it proposes a plan / program of social audit of costs, a list of measures and methods for obtaining information on the reliability 
and correct cost calculation for people receiving social assistance, the application of audit procedures, analysis methods, the final format – the auditor's 
report. Implementation of the proposed format will make it possible to improve the existing methods used to control social costs.
Key words: social audit of expenses, financial audit, social audit, persons who need social protection and assistance, methods of social audit of expenses.

БАЗИС ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ ВИТРАТ НА ОСІБ, 
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ДОПОМОГИ
BASIS FOR THE PROJECT OF SOCIAL AUDIT COST  
FOR SOCIAL PROTECTION AND ASSISTANCE

Постановка проблеми. Проект, що передба-
чає дослідження та розроблення комплексного 
механізму контролю як методики соціального 
аудиту витрат, спрямованого на забезпечення 
достовірності, повноти, ефективності, актуальності 
та відповідності використання державних та інших 
ресурсів, спрямованих на підтримку та допомогу 
особам, що потребують соціального захисту та 
допомоги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні, організаційно-методологічні та прак-
тичні аспекти проведення соціального аудиту є 
предметом наукових досліджень багатьох вітчиз-
няних і закордонних учених, таких як О.В. Мазу-

рик, В.В. Сиченко, М.В. Вінічук, Н.С. Марушко, 
М.М. Rahim, S.O. Idowu, I.I. Grigorescu, C.D. Hategan. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є вивчення потенційних можливостей покра-
щення соціального клімату в державі через 
інструментарій соціального аудиту витрат на 
осіб, що потребують соціального захисту та 
допомоги.

Основні завдання, на вирішення яких спрямо-
вано Проект:

– конкретизація сутнісних характеристик соці-
ального аудиту витрат на осіб, що потребують 
соціального захисту та допомоги, через висвіт-
лення його основних складових елементів;
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– обґрунтування значущості соціального 

аудиту витрат у системі виваженої соціальної 
політики держави та формування здорового соці-
ального клімату; 

– розроблення методики соціального аудиту 
витрат на осіб, що потребують соціального захисту 
та допомоги, визначення основних етапів, напря-
мів та процедур проведення соціального аудиту 
зазначених витрат; 

– розроблення системи показників оцінки різ-
них видів ефектів від здійснення витрат на осіб, 
що потребують соціального захисту та допомоги, в 
контексті використовуваних аналітичних процедур 
у пропонованій методиці аудиту; 

–  формування пропозицій з удосконалення 
фінансового аспекту соціальної політики щодо 
осіб, що потребують соціального захисту та допо-
моги, на основі моделювання найбільш реалістич-
них результатів, що можуть бути отримані із засто-
сування аудиторських процедур; 

– розроблення методичних рекомендацій 
щодо побудови стратегії фінансової підтримки 
та стимулювання осіб, що потребують соціаль-
ного захисту та допомоги, тобто оптимізації таких 
витрат.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економіко-політичні та безпекові реалії сього-
дення в Україні зумовлюють актуальність пошуку 
шляхів покращення соціального клімату як запо-
руки стабільного висхідного розвитку держави. 
Позитивний соціальний клімат є невід’ємною 
складовою частиною комплексного економічного 
оздоровлення держави.

Наявність певного прошарку суспільства 
потребує соціального захисту та допомоги, що 
спричинило формування певної соціальної групи, 
фінансове забезпечення та соціальний захист якої 
вагомою мірою лягає на державний бюджет. При 
цьому ці ресурси перерозподіляються від працю-
ючих осіб та прибуткових секторів економіки на 
фінансування поточних витрат зазначеної групи 
населення. У довгостроковій перспективі такий 
перерозподіл фінансових ресурсів може стати 
фактором виникнення та поглиблення соціальної 
напруги в суспільстві [2, с. 449]. 

Соціальний аудит витрат на осіб, що потребу-
ють соціального захисту та допомоги, – це один 
із можливих дієвих інструментів, що спрямову-
ватиметься не лише на виявлення фактичного 
стану фінансування осіб, але й матиме на меті 
встановлення ступеня реального задоволення 
потреб таких осіб, досягнення очікуваного рівня 
комфорту та ступеня їхньої інтеграції у відносно 
нове середовище, зумовлене змінами не лише 
місця проживання, але й діяльності та сфери інтер-
есів, соціальних зв’язків тощо. Вагомого значення 
набуває конкретизація методики виявлення реаль-
ної, обґрунтованої потреби у фінансуванні осіб на 

основі принципу максимальної кореляції із фінан-
совими можливостями бюджету України. Аналі-
тичні процедури соціального аудиту витрат на осіб, 
що потребують соціального захисту та допомоги, – 
це один із дієвих способів виявлення отриманих 
ефектів від здійснення таких витрат [5, с. 313].

Розроблення комплексної методики соціаль-
ного аудиту витрат на осіб, що потребують соціаль-
ного захисту та допомоги, дає змогу також засто-
сувати процедуру моделювання різних результатів 
використовуваних аудиторських процедур та роз-
робити пропозиції щодо стратегії фінансової під-
тримки та стимулювання таких осіб.

Впровадження нових аналітичних показників 
щодо витрат на осіб, що потребують соціального 
захисту та допомоги, разом із методичними при-
йомами контролю дадуть можливість посилити 
якісну оцінку зазначених витрат, виявити певні 
проблеми такого фінансування та оцінити достат-
ність витрат і їх нагальність. 

Розроблення за результатами виконання 
науково-дослідної роботи методики соціального 
аудиту витрат на осіб, що потребують допомоги, 
яка базуватиметься на застосуванні системи 
показників оцінки різних ефектів від здійснення 
таких витрат у процесі налагодження ефектив-
ної взаємодії суспільства, держави та бізнесу, і 
стане обов’язковою умовою включення соціаль-
ного аудиту витрат до стратегії довгострокового 
стратегічного соціального інвестування розвитку 
регіонів держави. 

Новизна проекту полягає у формуванні концеп-
туально-методичних підходів та інструментальних 
засобів комплексного вирішення проблеми форму-
вання та реалізації методики соціального аудиту 
витрат на ВПО з окупованих територій внаслідок 
збройного конфлікту на Сході України. Теоретичні 
підходи та одержані результати дадуть змогу част-
ково вирішити завдання, що визначені державною 
стратегічною програмою виходу України з кризи 
та здійснення реформ в Україні, та можуть бути 
застосовані під час вирішення подібних проблем 
не лише в Україні, а й в інших країнах.

Пропонується на основі наявних методів та 
прийомів аудиторських процедур (тести контролю, 
аналітичні процедури, процедури по суті), в тому 
числі і методів та прийомів аналізу, сформувати 
план/програму соціального аудиту витрат, перелік 
заходів та прийомів з отримання інформації щодо 
достовірності та відповідності зазначених витрат, 
формалізувати отриману інформацію як робочі 
документи соціального аудиту витрат та сформу-
вати структуру підсумкового звіту відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту.

Методологія та методика дослідження базу-
ється на застосуванні системного, комплексного і 
ситуаційного підходів, що забезпечить усебічність 
дослідження. Пропонується комплекс загально-
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наукових методів пізнання: генетичний метод 
(для аналізу процесів виникнення, становлення 
та послідовності стадій розвитку категорії «соці-
альний аудит витрат»); системний аналіз (для 
характеристики теоретичних основ дослідження 
«соціального управління витратами» та «соціаль-
ного аудиту витрат» у їх теоретичній та практичній 
взаємозалежності); індукції, дедукції, аналізу та 
синтезу (для формування класифікаційних ознак, 
функцій та принципів соціального аудиту витрат); 
статистико-економічний метод (для розроблення 
системи показників оцінки різних видів ефектів від 
здійснення витрат); соціологічні методи збору та 
аналізу даних (анкетування – для збору емпірич-
ної інформації, аналіз вторинних даних тощо). 

Новизною є комплексне поєднання засобів 
та прийомів фінансового та соціального аудиту, 
формування на основі отриманої інформації 
унікальної методики комплексного аналізу та 
певних характерних аналітичних показників, 
що дадуть можливість якісної оцінки інформації 
щодо витрат на осіб, що потребують соціального 
захисту та допомоги.

Особливостями Проекту є:
1. Обґрунтування теоретико-методичного під-

ходу побудови технологічного алгоритму соціаль-
ного аудиту витрат шляхом розроблення системи 
показників оцінки різних ефектів від здійснення 
таких витрат. 

2. Визначення основних етапів, напрямів та 
процедур соціального аудиту витрат осіб, що 
потребують соціального захисту та допомоги.

3. Формування пропозицій щодо оптимізації 
системи фінансової підтримки та стимулювання 
таких осіб на основі моделювання результатів, що 
будуть отримані із застосуванням аудиторських 
процедур. 

Особливості структури та складників дослі-
джень полягають в тому, що поєднуються мето-
дики фінансового аудиту, соціального аудиту та 
аналізу, що дає можливість всебічно охопити про-
блематику соціальної допомоги, тобто не тільки 
визначити достовірність та цільове використання 
такої допомоги, а й оцінити зворотний зв'язок – 
якість такої допомоги, спожитої зазначеними вер-
ствами населення. Це повинно забезпечити вияв-
лення факторів, що обґрунтовують потребу в 
необхідності перерозподілу зазначених витрат, з 
метою покращення їхньої доцільності, ефектив-
ності та якості. 

Очікується розроблення комплексної методики 
проведення соціального аудиту витрат на осіб, що 
потребують соціального захисту та допомоги, побу-
дованої з дотриманням принципу повної окупності 
витрат на аудит за рахунок отриманого ефекту, що 
втілюватиметься в розроблюваних пропозиціях 
побудови соціально справедливого підходу під 
час здійснення та розподілу витрат. Максимальна 

інтегрованість розроблюваних пропозицій у про-
цедури аудиту досягатиметься завдяки моделю-
ванню можливих результатів застосування ауди-
торських процедур. 

Розроблена методика аудиту витрат на осіб, 
що потребують соціального захисту та допомоги, 
спрямовуватиметься на підтвердження здійсне-
них витрат, їх порівняння з отриманим соціальним 
ефектом, оцінку інших можливих ефектів від здій-
снення таких витрат [6, с. 232]. 

Планується сформувати комплекс показників 
оцінки різних видів ефектів від здійснення витрат 
на внутрішньо переміщених осіб. За результатами 
цієї оцінки відбуватиметься розроблення мето-
дичних рекомендацій щодо побудови стратегії 
фінансового заохочення внутрішньо переміще-
них осіб із метою їх максимальної соціалізації на 
нових територіях та формування економічного й 
інших видів ефектів від таких витрат для держави 
та суспільства загалом. Методичні рекомендації 
матимуть кінцевою метою покращення соціаль-
ного клімату в суспільстві, сприяння досягненню 
високих стандартів соціальної безпеки, мініміза-
цію соціальних конфліктів. 

Планується розширити категоріальний апа-
рат, удосконалити парадигму соціального аудиту 
витрат та навести комплексний підхід до класифі-
кації ефектів від здійснення витрат на внутрішньо 
переміщених осіб. 

Зміст очікуваних результатів передбачає фор-
мування комплексної методики із супроводом 
робочої документації та підсумковим результа-
том у формі звіту та відповідних рекомендацій 
використання методичних прийомів соціального 
аудиту витрат, що пропонується для впрова-
дження в державних та бізнес-структурах, які 
здійснюють заходи контролю та аудиту соціаль-
ного забезпечення.

Методика соціального аудиту витрат на осіб, 
що потребують соціального захисту та допомоги, – 
це теоретично обґрунтований науковий базис для 
практичного впровадження аудиторських про-
цедур в умовах сучасних соціально-економічних 
реалій. Методичний інструментарій пропонова-
ної методики підлягає науковому обґрунтуванню. 
Напрями проведення соціального аудиту визнача-
тимуться виходячи із реальних проблем та потреб 
внутрішньо переміщених осіб [7, с. 17]. 

Наукового обґрунтування потребуватиме алго-
ритм порівняння зазначених витрат із отриманим 
соціальним ефектом від їх здійснення.

Сутнісні характеристики соціального аудиту 
витрат також потребуватимуть наукового обґрун-
тування. Це ж стосується і комплексної класифі-
кації очікуваних позитивних ефектів від витрат на 
внутрішньо переміщених осіб. Корисними прак-
тико-методичними напрацюваннями будуть про-
позиції щодо посилення цих ефектів.
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Сучасні напрацювання щодо аналітичних про-

цедур аудиту виступатимуть основою для роз-
роблення системи показників оцінки різних видів 
ефектів від здійснення витрат на внутрішньо 
переміщених осіб, що потребуватимуть наукового, 
математичного обґрунтування.

З погляду практичної спрямованості очікується 
досягнення високої вагомості, формованих мето-
дичних рекомендацій щодо побудови стратегії 
матеріального заохочення осіб, які потребують 
соціального захисту та допомоги.

Пропонується новий комплексний підхід у 
дослідженні, який дасть можливість виявити та 
оцінити причинно-наслідкові зв’язки між понесе-
ними соціальними витратами та їх результатами, 
виявити за результатами впровадженої методики 
притаманні закономірності, проблеми та джерела 
їх виникнення, а також сформувати рекомендації 
щодо шляхів їх вирішення; сформувати за допо-
могою аналізу систему уніфікованих вартісно-якіс-
них показників, що сприяють комплексному, все-
бічному підходу в соціальному аудиті витрат.

Науково обґрунтованими та доведеними 
результатами є унікальність поєднання методич-
них прийомів фінансового аудиту та соціального 
аудиту, оскільки їхня спрямованість є різнобічно 
орієнтованою за об’єктами дослідження, але має 
одну кінцеву мету – допомогти та задовольнити 
потреби людини в скрутному стані, постражда-
лої особи, тобто виконання соціальної функції 
держави. 

Висновки з проведеного дослідження. Очі-
кується, що розроблена методика соціального 
аудиту витрат на осіб, що потребують соціального 
захисту та допомоги, однією з перших покликана 
не лише підтвердити такі витрати, але й забез-
печити їх порівняння з отриманим соціальним 
ефектом, що в перспективі дасть змогу викорис-
товувати її для побудови ефективної соціальної 
політики в державі. Розроблювана методика від-
різняється від аналогів специфікою об’єкта дослі-
дження, максимальною практичною спрямова-
ністю з одночасним ґрунтуванням на науковому 
базисі та розширеним використанням аналітичних 
процедур і аналітичного інструментарію. Останній 
спрямовуватиметься на оцінку різних видів ефек-
тів від здійснення витрат. 

Перевагами цієї методики буде її практична 
спрямованість, досягнення якої стає можливим 
завдяки її максимальній адаптації до сучасних 
потреб української економіки та суспільства. Без-
умовною перевагою також варто вважати комп-
лексність розроблюваної методики та результа-
тів від її впровадження, що забезпечуватиметься 
моделюванням можливих наслідків аудиторських 
процедур із одночасним розробленням заходів, 
які рекомендуватимуться до впровадження з 
метою підвищення ефективності витрат, їх опти-

мізації, а також із метою досягнення макроеконо-
мічних цілей. 

Науково-прикладна новизна полягає в тому, 
що запропонована методика соціального аудиту 
витрат є завершеним кінцевим продуктом, що 
може бути впровадженим у практичну діяльність 
установ та організацій, які здійснюють контроль 
соціальних витрат, оскільки вона містить конкретні 
рекомендації, підходи та інструментарій щодо 
організації та виконання, зокрема запропоновано 
план/програму соціального аудиту витрат, перелік 
заходів та прийомів з отримання інформації щодо 
достовірності та відповідності зазначених витрат, 
застосування аудиторських процедур, методів та 
прийомів аналізу, кінцевий формат – висновок 
результатів аудиту. Впровадження запропонова-
ного формату дасть можливість удосконалити 
наявні методики, що використовуються для контр-
олю соціальних витрат. 

У процесі виконання проекту буде розроблено:
– систему показників оцінки різних ефектів від 

здійснення витрат на осіб, що потребують соціаль-
ного захисту та допомоги, в контексті аналітичних 
процедур аудиту, які будуть використані; 

– основні етапи, напрями та процедури про-
ведення соціального аудиту витрат на осіб, що 
потребують соціального захисту та допомоги;

– методику соціального аудиту витрат на осіб, 
що потребують соціального захисту та допомоги.

Ці та інші матеріали, а також сформовані на 
їх основі інформаційно-аналітичні пропозиції 
можуть бути передані для використання органам 
влади, бізнесу, членам громад та громадським 
організаціям. 
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BASIS FOR THE PROJECT OF SOCIAL AUDIT COST FOR SOCIAL PROTECTION AND ASSISTANCE

The purpose of the article. The article deals with the project of conducting a social audit of expenses for 
people who need social protection and assistance. The methodology is new and it checks the cost of social 
assistance and allows you to compare the costs with the resulting social effect. Such a comparison will improve 
the effectiveness of social policy in the country. The technique is unique and differs from similar analogues. 

Methodology. The methodology includes a specific research object, has actual practical orientation, has 
scientific substantiation and involves the use of many analytical procedures, method and means. The audit 
methods provide an opportunity to assess the quality and effectiveness of social assistance, and assess the 
level of satisfaction of people who received social assistance. The methodology has specific recommenda-
tions, approaches and techniques for the organization and its implementation. The complex of general scien-
tific methods of cognition is offered: genetic method (for analysis of the processes of occurrence, formation and 
sequence of development stages of category "social audit of expenses"); system analysis (to characterize the 
theoretical fundamentals of the "social cost management" and "social cost audit" research in their theoretical 
and practical interdependence); induction, deduction, analysis and synthesis (for the formation of classifica-
tion features, functions and principles of social audit of costs); statistical-economic method (for developing 
a system of indicators for evaluating various types of effects from the implementation of costs); sociological 
methods for collecting and analyzing data (questionnaires – for gathering empirical information, analysis of 
secondary data, etc.).

Results.The advantage of this technique is its simplicity and practicality. The task of the methodology is to 
maximize adaptation to the current needs of the Ukrainian economy and society. The advantage is the versa-
tile approaches of this technique and the results obtained. The various methods of the methodology provide 
the formation of a model of audit procedures and the development of specific measures. Measures include 
receiving information from people who have received social assistance. The results obtained will enable you 
to correct and adjust the costs, make them useful, increase efficiency, and optimize. Also, different methods of 
methodology, will identify the possibility of improving social assistance at the macro level – the implementation 
of the social function of the state. During the project implementation, the following will be developed:

– a system of indicators for assessing the various effects of spending on people in need of social protection 
and assistance 

– the main stages, directions and procedures for conducting social audit of expenses for people in need of 
social protection and assistance;

– a method of social audit of costs.
Practical implications. The scientific novelty lies in the fact that the proposed method of social audit of 

costs is a finished end product. The methodology can be implemented in the practice of institutions and orga-
nizations that control the social costs. The methodology contains specific recommendations, approaches and 
tools for organization and implementation. In particular, it proposes a plan / program of social audit of costs, a 
list of measures and methods for obtaining information on the reliability and correct cost calculation for people 
receiving social assistance, the application of audit procedures, analysis methods, the final format – the audi-
tor's report. 

Value/originality. Implementation of the proposed format will make it possible to improve the existing 
methods used to control social costs.


