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заційних нарахувань; дотримання вимог законодавства щодо ві-
дображення витрат на проведення технічних оглядів об’єктів 
державними контролюючими органами; підтвердження правиль-
ності проведення податкових розрахунків щодо таких об’єктів; 
перевірки правильності ведення їх обліку та відображення у фі-
нансовій звітності відповідно до П(С)БО та МСФЗ. 

Щодо організації аудиторської перевірки, маємо думку, що пе-
ревірку об’єктів основних засобів з неостаточно встановленим те-
рміном експлуатації — їх стан та використання — слід зарахову-
вати до програми аудиту необоротних активів підприємств 
судноремонтної галузі за такими питаннями: 1) перевірка догово-
рів купівлі-продажу об’єктів; 2) перевірка первинних документів; 
3) перевірка правильності формування вартості об’єктів в обліку; 
4) перевірка фактичної наявності об’єктів в експлуатації, на консе-
рвації, на складі; 5) перевірка групування об’єктів за ознакою — 
неостаточне встановлений термін експлуатації — та дійсності сві-
доцтв Регістру судноплавства України щодо продовження терміну 
їх експлуатації; 6) перевірка правильності нарахування амортиза-
ції; 7) перевірка обліку об’єктів на синтетичних і аналітичних ра-
хунках та формування інформації у фінансовій звітності; 8) пере-
вірка оподаткування господарських операцій за такими об’єктами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  

В ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЯХ 
 

Глобальна економічна криза виявила слабкість в організацій-
них структурах багатьох холдингових компаній і зумовила необ-
хідність змін не тільки в бухгалтерському обліку, а й у системі 
внутрішнього контролю. 
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Необхідність впровадження ефективної системи внутрішнього 
контролю в холдингових компаніях обумовлена наступними 
причинами: 

— бажання власників і найвищого управлінського персоналу 
компанії опиратись на достовірну інформацію при прийнятті 
стратегічних та тактичних рішень в управлінні холдингом; 

— різноманітність видів діяльності компанії; 
— бажання власників отримати об’єктивну інформацію щодо 

діяльності всіх структурних підрозділів та управлінського персо-
налу всіх рівнів. 

Метою внутрішнього контролю холдингової компанії є систе-
матичне вивчення його економічного стану, розуміння ефектив-
ності використання ресурсів, а також оцінка ефективності всіх 
органів управління, виходячи з впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів. 

Внутрішній контроль холдингової компанії має ряд характер-
них рис, серед яких можна виокремити його безперервність і все-
охоплюючий характер. Особливою рисою сучасного внутрішньо-
го контролю також є поєднання аналітичних і контрольних 
функцій. 

При створенні системи внутрішнього контролю необхідно ро-
зуміти, що така система буде сприяти холдингу в досягненні пос-
тавлених перед ним цілей, а тому неможливо розглядати її окре-
мо, у відриві від системи управління холдингом у цілому. 
Наявність у холдинговій компанії належного рівня корпоратив-
ного управління, з чіткою організаційною структурою і розмежу-
ванням повноважень і відповідальності, сприяє високоефективній 
організації системи внутрішнього контролю. 

Система внутрішнього контролю — це сукупність методик і 
процедур, які використовуються управлінським персоналом ком-
панії як засіб для ефективного управління фінансово-господар-
ською діяльністю, забезпечення збереження активів та їх раціо-
нального і ефективного використання, а також запобігання появі 
помилок і шахрайства. 

Завданнями внутрішнього контролю є не тільки розуміння 
функцій фінансового менеджменту та організаційної структури 
холдингу, а й формування шляхів щодо модернізації та вдоско-
налення існуючої системи управління. 

Враховуючи специфіку холдингової компанії, необхідно зве-
рнути увагу на забезпечення максимальної незалежності струк-
турних підрозділів, що відповідають за внутрішній контроль, як 
по відношенню до структурних підрозділів, що перевіряються, 
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так і до управлінського персоналу всіх рівнів, через регламента-
цію прав і повноважень. Функціональні підрозділи холдингу, 
які відповідають за внутрішній контроль, в залежності від пос-
тавлених задач, можуть мати різний вигляд, але, в будь-якому 
разі, діяльність таких підрозділів повинна бути чітко регламен-
тована. 

Регламентуюча документація може включати: 
— Положення про структурний підрозділ, що відповідає за 

внутрішній контроль; 
— порядок призначення зовнішніх аудиторів; 
— порядок проведення плану перевірок; 
— облікова політика за П(С)БО (МСФО); 
— регламентуючи документи щодо підготовки звітності; 
— звіти підрозділів, що відповідають за внутрішній контроль 
— внутрішньо-корпоративні стандарти. 
Система внутрішнього контролю повинна бути сформована 

таким чином, щоб вона могла контролювати: 
— виконання вимог нормативно-правової бази; 
— точність і повноту ведення бухгалтерського й управлінсь-

кого обліку, а також складання фінансової (бухгалтерської) та 
управлінської звітності; 

— попередження в обліку помилок та перекручень; 
— виконання наказів та розпоряджень; 
— забезпечення збереження майна. 
Важливим показником ефективної системи внутрішнього кон-

тролю є наявність у найвищого управлінського персоналу обґру-
нтованої впевненості у досягненні цілей, у компанії дотримують-
ся норм діючого законодавства, а її звітність є прозорою і 
доступною для користувачів.  

У своїй діяльності сучасна холдингова компанія стикається з 
різноманітними ризиками, що зумовлені внутрішніми та зовніш-
німи джерелами, а тому загрози, що несуть такі ризики, повинні 
бути не тільки оцінені, а й розроблені заходи щодо протидії ним. 
Дана функція покладена в основу організації сучасної системи 
внутрішнього контролю та є ефективним засобом для управлін-
ського персоналу при прийнятті стратегічних рішень щодо 
управління холдингом.  

Виходячи з викладеного необхідно зауважити, що внутрішній 
контроль є не самоціллю, а процесом для досягнення поставле-
них цілей. Сучасна холдингова компанія для подальшого функці-
онування та досягнення поставлених цілей не може функціонува-
ти без належно організованої системи внутрішнього контролю, 
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без якої компанія зіткнеться з цілим рядом негативних наслідків, 
серед яких можна виокремити наступні: 

— криза довіри зі сторони інвесторів і кредиторів; 
— суттєве зниження ринкової капіталізації компанії; 
— зростання вартості залучення зовнішнього фінансування. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Наступного року, як відомо, аудиторська спільнота буде визна-
чати дві ювілейні дати — двадцятиліття прийняття першого в 
Україні закону «Про аудиторську діяльність» і десятиліття вико-
ристання в аудиторській практиці Міжнародних стандартів конт-
ролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супут-
ніх послуг (надалі, Міжнародних стандартів аудиту, МСА), а 
також Кодексу етики професійних бухгалтерів, розроблених Між-
народною федерацією бухгалтерів. Незважаючи на те, що названі 
стандарти  постійно удосконалюються, у практиці їх використання 
залишається немало невирішених проблем, пов’язаних, перш за 
все, з інтеграцією останніх із законодавчо-нормативною базою 
України. Однією з таких проблем є проблема документального 
оформлення домовленостей про надання аудиторських послуг, 
пов’язаних з виконанням завдань з надання впевненості, перш за 
все з аудитом фінансової звітності та іншої фінансово – економіч-
ної інформації.  

МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту» передбачає на-
ступний перелік умов завдання з аудиту, які повинні бути узго-
дженими із замовником і подані у листі-зобов’язанні: 

• мета й обсяг аудиту фінансової звітності; 
• відповідальність аудитора; 
• відповідальність управлінського персоналу замовника; 
• ідентифікацію застосованої концептуальної основи фінан-

сової звітності, що використана для підготовки останньої; 
• посилання на очікувану форму і зміст будь-яких звітів, що їх 

надасть аудитор, і констатацію того, що можуть існувати обставини, 
за яких звіт може відрізнятися від очікуваної форми та змісту. 


