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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проведення внутрішнього аудиту 
забезпечує не лише мінімізацію фінансових 
витрат, а й поліпшення загальної діяльності 
на підприємствах. Облік допомагає підприєм-
ствам виконувати поставлені завдання, засто-
совуючи впорядкований та систематичний 
підходи до підвищення ефективності процесів 
керування ризиками, управління та контролю. 
Здійснення внутрішнього аудиту є стимулом 
для поліпшення продуктивності та ефектив-
ності роботи підприємств за допомогою отри-
мання глибинного розуміння його діяльності та 
розроблення рекомендацій на основі проведе-
них аналізів та оцінки даних й бізнес процесів.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Вивченням сфери організації вну-
трішнього аудиту на підприємствах займа-
лися такі вчені, як: Ф. Бутинець, А. Білоусов, 
Я. Мех, О. Макєєва, О. Філозоп, В. Рудниць-
кий, М. Голощапов, В. Немченко, В. Шишкін та 
ін. Однак деякі важливі аспекти внутрішнього 
аудиту треба розглянути більш детально.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження – довести 
думку про необхідність організації внутріш-
нього аудиту відповідно до сучасних потреб 
підприємств України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Внутрішній аудит являє собою вид незалежної 
діяльності, який проводиться на окремому під-
приємстві для встановлення фактичного стану 
справ суб’єкта господарювання і пошуку ефек-
тивних рішень наявних проблем [1].

Органи управління підприємством користу-
ються послугами внутрішніх аудиторів як додат-
ковим ресурсом, що дасть їм змогу здійснювати 
функції управління підприємством. Виходячи із 
цього, можна визначити основні завдання вну-
трішнього аудиту в сучасних умовах [2]: 

1. оцінка відповідності наявним правилам і 
процедурам;

2. оцінка ефективності елементів системи 
внутрішнього контролю; 

3. сприяння керівництву підприємства в 
удосконаленні бізнес-процесів; 
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4. допомога менеджменту в реалізації при-
йнятної стратегії бізнесу. 

На нашу думку, для суттєвого поліпшення 
аудиторських послуг відповідні працівники 
мають проявляти максимальну ініціативу та 
зацікавленість процесом через висловлення 
пропозицій щодо вибору об’єктів перевірок, 
методів та строків проведення аудиту, як пла-
нового, так і позапланового. Працівники ауди-
торської служби на підприємстві, за якими 
закріплена певна ділянка аналітичної роботи, 
краще орієнтуються у своїй визначеній час-
тині роботи, ніж керівництво фірми, тому осно-
вою якості внутрішньофірмових аудиторських 
послуг виступає затверджене в правовому 
порядку право рядових працівників брати 
участь у плануванні аудиторської діяльності.

Далі розглянемо переваги та недоліки 
ведення постійної аудиторської служби на 
підприємствах (табл. 1).

Відповідно до Міжнародного стандарту 
аудиту (МСА) 610 «Використання роботи вну-
трішніх аудиторів» можна визначити напрями 
діяльності внутрішнього аудиту (табл. 2).

Як і будь-яка діяльність, внутрішній аудит 
характеризується та нормується законодав-
ством. Однак законодавство нашої держави 
все ж таки більше спрямоване на регулю-
вання зовнішнього аудиту. Певних стандартів, 
що регулюють внутрішній аудит, немає (крім 
нормативних документів Національного банку 
України з регламентації внутрішнього аудиту 
в комерційних банках України). Як наслідок, 
можемо спостерігати зменшення розповсю-
дження передового досвіду у цій сфері діяль-
ності на підприємствах. 

У 2003 р. Аудиторська палата прийняла 
рішення про затвердження Стандартів аудиту 
та етики Міжнародної федерації бухгалте-
рів як Національних стандартів аудиту, що 
набрали чинності та стали використовуватися 
на підприємствах із 2004 р.

Внутрішній аудит здійснюють аудитори, 
котрі працюють безпосередньо на підприєм-
стві [4, c. 16]. Служба внутрішнього аудиту 
на підприємстві у будь-якому разі має скла-
датися з висококваліфікованих спеціалістів, 
що можуть виконувати поставленні підприєм-
ством обов`язки та завдання, а саме:

1. перевірку систем внутрішнього контр-
олю та бухгалтерського обліку, а також їх 
моніторинг й удосконалення;

2. перевірку оперативної та бухгалтерської 
інформації, враховуючи при цьому експер-
тизу способів та засобів, що можуть викорис-
товуватися для оцінки, ідентифікації, спеці-
ального вивчення окремих статей звітності, 
враховуючи детальні перевірки операцій та 
залишків по бухгалтерських рахунках;

3. моніторинг дотримання законів, норма-
тивних актів, інструкцій, вимог облікової полі-
тики, а також указівок та рішень керівників чи 
власників.

4. перевірку діяльностей різних ланок 
управління;

5. роботу зі спеціальними проектами й 
контроль окремих внутрішніх елементних 
структур;

6. перевірку стану, наявності та забез-
печення збереження майна економічного 
суб`єкта;

7. оцінку програмного забезпечення, що 
використовується економічним суб`єктом на 
підприємстві;

8. розслідування окремих випадків (напри-
клад, підозра у зловживанні службовим ста-
новищем);

9. розроблення та подання на розгляд 
пропозицій щодо усунення недоліків та підви-
щення ефективності управління [4, с. 214].

На нашу думку, для суттєвого поліпшення 
аудиторських послуг відповідні працівники 
мають проявляти максимальні ініціативу і 
зацікавленість процесом через висловлення 

Таблиця 1
Переваги та недоліки впровадження постійно діючої аудиторської служби  

на підприємстві (складено авторами)
Переваги Недоліки

1. Внутрішній аудит – це ефективна система 
контролю над господарською діяльністю 
суб’єкта господарювання 

1. Недостатньою мірою виконується принцип 
незалежності аудитора

2. Внутрішній аудит – це ефективна система 
контролю над господарською діяльністю 
суб’єкта господарювання 

2. Існує можливість побудови помилкового 
уявлення зовнішніх аудиторів про фінансовий 
стан підприємства на основі ознайомлення зі 
звітами внутрішніх аудиторів

3. Внутрішній аудит – це ефективна система 
контролю над господарською діяльністю 
суб’єкта господарювання

3. Одноразові сторонні аудиторські послуги 
коштують дешевше, ніж постійний контроль із 
боку внутрішніх аудиторських служб
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пропозицій щодо вибору об’єктів перевірок, 
методів та строків проведення аудиту, як пла-
нового, так і позапланового.

Працівники аудиторської служби на під-
приємстві, за якими закріплена певна ділянка 
аналітичної роботи, краще орієнтуються у 
своїй визначеній частині роботи, ніж керів-
ництво фірми, тому основою якості внутріш-
ньофірмових аудиторських послуг виступає 
затверджене у правовому порядку право 
рядових працівників брати участь у плану-
ванні аудиторської діяльності.

Прийняття рішення про створення вну-
трішньої аудиторської служби на підприємстві 
покладається на власника та найвище керів-
ництво компанії. Проведення внутрішнього 
аудиту допомагає встановити достовірність 
інформації, відображеної у звітності, виявити 
наявні відхилення облікових даних від фак-
тичних, що сприяє поліпшенню ефективності 
процесів аналізу, прогнозування і планування, 
а отже, й роботи підприємства у цілому [5].

Зовнішній аудит здійснюється періодично 
(один-два рази на рік),внутрішній аудит про-
водиться частіше, що суттєво підвищує ефек-
тивністьдіяльності структурних підрозділів 
підприємства. Внутрішні аудитори насам-
перед визначають основні зони ризику для 
компанії, і лише потім розподіляють фахівців 
та ресурси часу таким чином, щоб найбільш 
ризиковані сфери діяльності підприємства 
були перевірені першочергово.

Крім даних первинних документів, бухгал-
терського обліку та фінансової звітності у своїй 
роботі внутрішні аудитори використовують 
ще й такі методи, як: побудова органографу, 
вивчення робочих процесів, проведення опи-
тування (анкетування) працівників для кра-
щого розгляду проблеми, що виникла [6].

Незважаючи на очевидні переваги впро-
вадження внутрішнього аудиту на підприєм-
стві, існують проблеми та перспективи розви-
тку внутрішнього аудиту в Україні. Нині лише 
невелика кількість підприємств бачить необ-
хідність та користь запровадження у себе 
внутрішнього аудиту [7].

Службою внутрішнього аудиту Збройних сил 
України (далі – Служба внутрішнього аудиту) 
у січні-серпні 2017 р. проведено 229 аудитів 
(із них позапланові – 98) у 223 підконтроль-
них суб’єктах. Окрім того, внутрішні аудитори 
взяли участь у 98 інших контрольних заходах 
(перевірки – 54, участь у роботі комісій – 28, 
участь у службових розслідуваннях – 16) [8].

Аудитами охоплено 47,4 млрд. грн. 
ресурсів. У 136 підконтрольних суб’єктах 
(майже 59,4% охоплених аудитами) вста-
новлено порушення, що призвели до втрат 
фінансових і матеріальних ресурсів на суму 
203,7 млн. грн. Відшкодовано 35,3 млн. грн. 
та, крім того, виїзними аудитами попереджено 
39,7 млн. грн. незаконних втрат та збитків, а 
також прийнято рішення про відшкодування 
5,0 млн. грн. втрат та збитків [8].

Таблиця 2
Напрями діяльності внутрішнього аудиту [3]

Назва діяльності Заходи внутрішнього аудиту

1. Моніторинг внутрішнього контролю
Огляд заходів внутрішнього контролю, моні-
торинг їх функціонування та рекомендації з їх 
удосконалення 

2. Перевірка фінансової та операційної 
інформації

Огляд засобів, що використовуються для 
ідентифікації, виміру, класифікації цієї інфор-
мації, складання звітності про неї та корек-
тний запит щодо окремих статей, включаючи 
детальне тестування операцій, залишків на 
рахунках, процедур

3. Огляд операційної діяльності Огляд ефективності, економічності та резуль-
тативності операційної діяльності

4. Огляд дотримання законів та нормативних 
актів

Огляд дотримання законів та нормативних 
актів, політик і директив управлінського пер-
соналу; інших зовнішніх та внутрішніх вимог

5. Управління ризиками
Ідентифікація та оцінка значної доступності 
ризику, поліпшення управління ризиками і 
системами контролю

6. Управління
Оцінка процесу управління у контексті досяг-
нення цілей з етики і системи цінностей 
управління результатами діяльності та під-
звітності
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Також аудитами встановлено:
– порушення фінансово-бюджетної 

дисципліни, що не призвели до втрат, на 
суму 1 641,2 млн. грн., усунуто – на суму 
1 495,2 млн. грн. (91%);

– неефективні управлінські рішення на 
суму 162,8 млн. грн.;

– ризики в управлінні фінансами та май-
ном на суму 2 774,2 млн. грн., усунуто – на суму 
1 186,1 млн. грн. (із них за ризиками, виявле-
ними у поточному році, – 400,5 млн. грн.);

– фактів нефінансових порушень – 1 264, 
усунуто – 863 факти.

До відповідальності притягнуто 2 549 осіб, 
у т. ч. до матеріальної – 1 787 та до дисциплі-
нарної – 762. До правоохоронних органів пере-
дано матеріали контрольних заходів на суму 
213,2 млн. грн. втрат та збитків (у тому числі 
матеріали аудитів, проведених наприкінці 
попереднього року, на суму 16,0 млн. грн.) [8].

Побудова належного внутрішнього аудиту 
неможлива без застосування інформаційних 
технологій. Поширення інформаційних техно-
логій в аудиті принесло із собою масштабні 
революційні зміни. Безумовно, застосування 
комп’ютерів значно впливає на якість про-
ведення контролю та ефективність аудитор-
ських процедур. Однак слід мати на увазі, 
що контрольні функції автоматизуються най-
важче [9]. 

На даний момент можна визначити основні 
напрями вдосконалення внутрішнього аудиту 
в Україні: 

1. створення професії «внутрішній ауди-
тор» і розвиток відповідного інституту; 

2. формування зацікавленості та необхід-
ності розвитку цієї професії як на рівні дер-
жави, так і на рівні підприємств різних галузей; 

3. розроблення та вдосконалення норма-
тивно-правового регулювання аудиту;

4. формування організаційної структури 
служб внутрішнього аудиту; 

5. розроблення організаційно-технологіч-
них схем та процедур проведення внутріш-
нього аудиту; 

6. вдосконалення методології проведення 
внутрішнього аудиту; 

7. здійснення професійної підготовки 
фахівців із внутрішнього аудиту тощо. 

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи результати дослідження з обґрунту-
вання необхідності організації внутрішнього 
аудиту відповідно до сучасних потреб під-
приємств України, ми встановили, що орга-
нізація внутрішнього аудиту здійснюється в 
інтересах власників економічного суб`єкта та 
регламентується його внутрішніми докумен-
тами. Внутрішні аудитори виконують основне 
завдання – допомагають керівництву підпри-
ємства досягти визначених цілей, розши-
рити можливості підприємства, вдосконалити 
його операційні процеси та знизити ризики в 
процесі виконання аудиторських завдань із 
надання гарантій і консультаційних послуг.

Так, запровадження системи внутрішнього 
аудиту з конкретною відповідальною особою 
або спеціальним відділом на кожному під-
приємстві в усіх галузях економіки сприятиме 
скороченню витрат і підвищенню ефектив-
ності діяльності підприємств.
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