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АНОТАЦІЯ. У статті здійснено аналіз підходів до визначення сут-
ності поняття «внутрішній аудит». Висвітлено функції, властивості
та мета внутрішнього аудиту. Розкрито призначення внутрішніх
аудиторів. Значну увагу приділено саме необхідності або впрова-
дження служби внутрішнього аудиту або включення до штату пра-
цівників фахівця-аудитора на постійній основі. Визначено перспе-
ктиви розвитку підприємств за умови дієвого внутрішнього аудиту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: внутрішній аудит, служба внутрішнього аудиту,
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ANNOTATION. In the article analyzes approaches to defining the
essence of the concept of «internal audit». The known functions,
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properties and objective internal audit. Solved appointment of internal
auditors. Much attention is paid to it necessary or implementation of
internal audit or the inclusion of specialist staff auditor on an ongoing
basis. The prospects of companies subject to effective internal audit.

KEYWORDS: internal audit, internal audit, internal audit function, the
purpose of internal audit, the auditor.

Постановка проблеми. У сучасному світі, де існує норма-
тивно-законодавча база, що потребує вдосконалення та зміню-
ється досить часто, на підприємствах гостро постає питання
щодо оперативного контролю за господарсько-фінансовою ді-
яльністю. Внутрішній поточний контроль за діяльністю під-
приємства здійснює керівництво на підставі об’єктивної інфо-
рмації щодо діяльності підприємства та підтвердження такої
діяльності менеджерами різних рівнів управління. Забезпечен-
ня дієвого контролю підприємств можливе за допомогою внут-
рішнього аудиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню щодо
внутрішнього аудиту, його суті, організації та методики прове-
дення присвячено ряд праць як вітчизняних, так і зарубіжних
учених, серед яких Аренсом Е. А., Лоббек Дж. К., Баришніков Н.
П., Бурцев В. В., Бутинець Ф. Ф., Дорош Н. І., Кузьмінсь-
кий А. М., Сонін А. В., Петрик О. А., Шеремета А. А. та ін. Про-
те, аспекти внутрішнього аудиту саме як складової системи уп-
равління підприємством залишаються недостатньо вирішеними.

Постановка завдання. Мета статті полягає у необхідності
внутрішнього аудиту в системі управління сучасного підприємс-
тва як складової внутрішньогосподарського контролю

Виклад основного матеріалу. Внутрішньогосподарський ко-
нтроль фактично здійснюється на кожному підприємстві, прак-
тичне застосування якого ототожнюється з адміністративним і
бухгалтерським контролем, діяльністю ревізійної комісії та ін.

Суттєвим недоліком внутрішньогосподарського контролю є
його зосередження на здійсненні перевірок уже прийнятих рі-
шень чи окремих дій безсистемного, документального вивчення
господарських операцій, умов і процесу виконання рішень. По-
передній і поточний контроль концентрується головним чином на
аналізі первинних документів, що надходять до бухгалтерії, а не
на наданні дозволів на здійснення операцій і підписання відпові-
дних документів керівниками структурних підрозділів.
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Вища ланка керівництва не займається безпосередньо контро-
лем повсякденної діяльності структурних підрозділів підприємс-
тва і через те вона відчуває потребу в інформації, яка формується
на нижчих ланках господарюючих суб’єктів. Управлінці не воло-
діють достатньою кількістю часу, щоб здійснювати контроль за
виконанням вказівок, і часто не володіють специфічними інстру-
ментами такої перевірки. Виходячи з цього вони не в змозі своє-
часно виявляти приховані відхилення та зловживання. Для про-
ведення дієвого та своєчасного контролю на всіх ланках і сферах
діяльності господарюючому суб’єкту доцільно мати службу вну-
трішнього аудиту.

У сучасному розумінні внутрішній аудит є діяльністю з оці-
нювання надійності та ефективності існуючої на підприємстві
системи бухгалтерського обліку та складових системи внутріш-
ньогосподарського контролю, а внутрішні аудитори — фахівці,
які здатні об’єктивно та професійно провести таку оцінку.

Т. М. Ющковець дає ширше визначення даного поняття. На
думку автора, внутрішній аудит — це система здійснення пе-
ревірок незалежним органом (службою внутрішнього аудиту),
організована на підприємстві з метою забезпечення його ефек-
тивного функціонування шляхом оцінки, аналізу та контролю
діяльності підприємства та управлінського персоналу зокрема і
дотримання встановленого режиму або політики ведення бух-
галтерського обліку в результаті перевірки достовірності скла-
деної фінансової звітності [1].

О.А. Петрик стверджує, що внутрішній аудит — це перевірки,
виконані всередині суб’єкта господарювання його працівниками
(внутрішніми аудиторами) з метою надання необхідної інформа-
ції керівництву для прийняття управлінських рішень і здійснення
внутрішнього поточного контролю [2, с. 52].

Внутрішній аудит є функцією управління, що спрямована на
забезпечення контролю за правильним відображенням в обліку та
фінансовій звітності фінансових результатів господарської діяль-
ності підприємства відповідно до вимог чинного законодавства, а
також за обліковою політикою та внутрішніми процедурами,
встановленими внутрішніми розпорядчими документами; здійс-
ненням системного аналізу; оцінкою ефективності системи управ-
ління; своєчасністю, правильністю, повнотою і точністю відо-
браження основної та іншої діяльності у звітності; забезпеченням
збереження активів [3, с. 111–114].
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Дані визначення є свідченням того, що суть внутрішнього ау-
диту не повинна обмежуватись контрольними та оціночними фу-
нкціями.

Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку,
оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності функціо-
нування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Функції внутрішнього аудиту можуть виконувати спеціальні
служби або окремі аудитори, які знаходяться у штаті підприємства.

Діяльність такого штату дозволить на підприємстві:
 попередити виникнення помилок і зловживань;
 визначити «зони ризику», можливості усунення майбутніх

недоліків або відхилень;
 виявити та посилити слабкі сторони в системах управління.
До компетенції служби внутрішнього аудиту відносяться: ко-

нтроль за організацією і функціонуванням систем бухгалтерсько-
го обліку, внутрішнього контролю, відповідністю даних обліку
фактичній наявності активів та їх належним збереженням; експе-
ртиза фінансової і операційної діяльності; підготовка оглядів дія-
льності підприємства; розробка рекомендацій щодо підвищення
його ефективності. Така служба зобов’язана відповідати за своє-
часне виявлення відхилень, що перешкоджають законному і ефе-
ктивному використанню майна і коштів підприємства, а також
сприяти запобігати подібних відхилень [4, с. 117].

Виявлені на підприємстві проблеми за результатами роботи
внутрішніх аудиторів зазвичай обговорюється з власниками або
менеджерами вищої ланки управління.

Внутрішній аудит, з одного боку, розглядається як елемент
управлінського контролю, а з іншого — як ключовий елемент
менеджменту, який за певних вимог дозволяє побудувати на під-
приємстві ефективну систему управління, яка забезпечуватиме
значний вплив на кінцевий фінансовий результат діяльності під-
приємства [5, с. 55].

Необхідність у створенні внутрішнього аудиту виникає ще й
тому, що для досягнення стратегічних цілей і забезпечення реалі-
зації прийнятих управлінських рішень підприємства внутрішнь-
господарський контроль вважається неповним і недостатнім.
Останнє можна пояснити такими причинами:

 бухгалтерська документація відображає минулу діяльність і
лише ті операції, що мають грошову оцінку. Для прийняття
управлінських рішень необхідні дані прогнозного характеру;
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 керівники окремих структурних підрозділів (виробничих, по-
стачальницьких та ін.) зазвичай недостатньо компетентні щодо рі-
шень, що ухвалюються, тому вони потребують консультацій щодо
ефективності виробництва на місцях і забезпечення підготовки до-
стовірної інформації для прийняття управлінських рішень;

 для повного охоплення контролем сфери управління підпри-
ємством потрібні додаткові організаційні заходи.

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві не вирішує
усіх проблем контролю в масштабі підприємства, а, отже, і не за-
безпечує реалізацію його стратегічних цілей [6, с. 52].

Таким чином, можна стверджувати, що самостійно менеджери
структурних підрозділів і функціональні служби не можуть у по-
вному обсязі реалізувати функцію внутрішньогосподарського
контролю. В умовах жорсткої конкуренції якісна розробка та
ефективна реалізація стратегічних рішень можлива за умови по-
стійного дієвого внутрішнього аудиту.

За допомогою служби внутрішнього аудиту підприємство може
контролювати практично всі складові господарської діяльності:

 дотримання норм чинного законодавства;
 достовірність ведення бухгалтерського обліку та об’єктив-

ність інформації у різних видах звітності;
 контроль за наявністю, станом і збереженням майна;
 перевірка і моніторинг складових системи внутрішньогос-

подарського контролю;
 розробка рекомендацій з усунення невідповідностей з метою

підвищення ефективності діяльності підприємства та його персоналу;
 оцінка і контроль використовуваного програмного забезпе-

чення [7, с. 111].
Як специфічній галузі внутрішньому аудиту характерні такі вла-

стивості: здатність до виправлення помилок, висока гнучкість і вдо-
сконалення фінансово-господарської діяльності підприємства. За-
вдяки цьому внутрішній аудит має значний потенціал для подаль-
шого розвитку. Однак в Україні сьогодні лише невелика кількість
керівників розуміють необхідність і корисність створення служби
внутрішнього аудиту на своїх підприємствах. Дана ситуація пояс-
нюється тим, що на ринку праці відсутня достатня кількість квалі-
фікованих аудиторів, утримання у штаті фахівців-аудиторів із висо-
ким рівнем заробітної плати збільшує витрати підприємства.

Необхідність внутрішнього аудиту випливає з проблем пов’я-
заних з так званим ефектом масштабу. В економіці поняття
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«ефект масштабу» означає: по-перше, у міру зростання масштабу
виробництва організація досягає зниження витрат за рахунок дії
низки чинників — це позитивний ефект масштабу, по-друге, па-
ралельно існує негативний ефект масштабу, який полягає у пев-
них управлінських труднощах, пов’язаних з координацією і кон-
тролем діяльності великої організації [8, с. 116].

Особливо важливий внутрішній аудит в тому випадку, якщо
організація має географічно віддалені філії або відділення, управ-
ління якими здійснюється самостійно.

Мета внутрішнього аудиту — допомога менеджерам усіх рів-
нів управління підприємства у здійсненні ефективного контролю
на різних ланках господарюючого суб’єкта.

Діяльність внутрішніх аудиторів для органів управління під-
приємством має інформаційне та консультаційне значення.

Крім того, внутрішніми аудиторами може проводитися більш
глибокий контроль підприємства, що виражається в сукупності
організаційно-технологічного та функціонального аудиту систе-
ми управління, аудиту видів діяльності, а також аудиту елементів
і процесів, що пов’язують підприємство з зовнішнім середови-
щем, наприклад системи зовнішніх професійних зв’язків, іміджу,
громадських зв’язків. Для цього слід визначати всі сильні і слабкі
сторони діяльності підприємства, оцінити стабільність його ста-
новища в соціальних системах вищого порядку, а також перспек-
тиви його розвитку. Такі контрольні заходи, здійснювані внутрі-
шніми аудиторами, відносяться до всебічного аудиту системи
управління підприємством.

Головне призначення служби внутрішнього аудиту полягає у за-
безпеченні прозорості економіки підприємства для його власника.

Працівники служби внутрішнього аудиту повинні мати освіту,
що відповідає характеру їх діяльності. У складі служби внутріш-
нього аудиту обов’язково має бути сертифікований аудитор,
оскільки він володіє спеціальними прийомами перевірки.

Ефективна служба внутрішнього аудиту може зменшити ви-
трати підприємства та забезпечити позитивний фінансовий ре-
зультат. Створення саме такої служби на підприємстві дозволить
його керівнику: по-перше, налагодити дієвий контроль за його
підрозділами; по-друге, виявити резерви і найбільш перспективні
напрями розвитку виробництва; по-третє, підвищити кваліфіка-
ційний рівень фінансово-економічних, бухгалтерських та інших
служб підприємства.
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Службу внутрішнього аудиту доцільно створювати на під-
приємствах з корпоративною системою управління, де існує ве-
ликий розрив між керівниками вищої ланки управління та кері-
вниками філій, дочірніх підрозділів, управлінців нижчої ланки.
Створення та утримання служби внутрішнього аудиту на малих
підприємствах може привести до значних витрат у порівнянні з
вигодами, які можна отримати в результаті функціонування да-
ного підрозділу.

Висновки з даного дослідження. Із розвитком економічних
реалій в Україні та світі внутрішній аудит стає невід’ємним еле-
ментом системи управління підприємством. Дієвий внутрішній
аудит на підприємстві дасть змогу вчасно знайти недоліки в ро-
боті підприємств і вжити заходів, спрямованих на їх усунення.
Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику та застерігає від бан-
крутства, використовує ноу-хау для збільшення прибутку та ефе-
ктивності нової технології, вживає заходів, що сприяють підви-
щенню ефективності фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства. Внутрішній аудит спрямований на виконання контроль-
них функцій, пов’язаних із збереженням майна та з іншого боку є
функцією управління, за допомогою якої здійснюється оцінка
ефективності наявних систем обліку, контролю, аналізу і мене-
джменту.
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