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статтю присвячено дослідженню проблематики організаційно-методичного забезпечення внутрішнього 
аудиту на вітчизняних підприємствах. розглянуто сутність внутрішнього аудиту, його роль для підвищення 
ефективності діяльності підприємства за сучасних економічних умов. Здійснено аналіз основних форм орга-
нізації внутрішнього аудиту, визначено їх переваги та недоліки. обґрунтовано необхідність перегляду органі-
заційно-методичних аспектів створення та ефективного функціонування служб внутрішнього аудиту. 
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The article studies the problems of organizational methods of internal audit at domestic enterprises. The essence 
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. в умовах інтеграції україни до сві-
тового економічного простору, а також погли-
блення ринкових перетворень та подолання 
наслідків економічної кризи важливого зна-
чення набувають питання підвищення конку-
рентоспроможності та ефективне управління 
підприємством. тому за сучасних економічних 
умов виникає необхідність у  вдосконаленні 
управління господарськими процесами, що 
зумовлює застосування суб’єктами господа-
рювання внутрішнього аудиту. 

внутрішній аудит на сучасному етапі роз-
витку розглядається як сукупність контроль-
них процедур, спрямованих на дослідження 
діяльності економічного об’єкта як загалом, 
так і окремих її напрямів. указане зумовлює 
критичний перегляд організаційно-методич-
них аспектів створення та ефективного функ-

ціонування служб внутрішнього аудиту на під-
приємствах україни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
слід зазначити, що значний внесок у розви-
ток теоретичних та методологічних аспектів 
внутрішнього аудиту зробили такі науковці, 
як Ф. Бутинець, Л. нападовська, Л. кулаков-
ська, в. немченко, о. Петрик, в. рудницький,  
н. дорош та ін., дослідження яких мають 
велике значення для розвитку теорії і прак-
тики внутрішнього аудиту. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на зна-
чну кількість досліджень, питання організа-
ційно-методичного забезпечення внутріш-
нього аудиту на вітчизняних підприємствах 
за сучасних економічних умов залишаються 
проблемними і потребують подальшого 
дослідження.
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організація проведення внутрішнього 
аудиту та його методичне забезпечення пови-
нні знаходитися на високому рівні та базу-
ватися на науково обґрунтованому підході. 
сучасна проблема розвитку внутрішнього 
аудиту в україні полягає насамперед у від-
сутності чіткої бази регламентування органі-
зації та розвитку внутрішнього аудиту підпри-
ємства. у зв’язку із цим постає необхідність в 
обґрунтуванні методичного підходу до орга-
нізації внутрішнього аудиту, що сприятиме 
комплексному вирішенню проблем управ-
ління та зростанню ефективності діяльності 
суб’єкта господарювання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є наукове обґрунту-
вання основних аспектів організаційно-мето-
дичного забезпечення внутрішнього аудиту на 
вітчизняних підприємствах за сучасних умов 
господарювання.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. внутрішній аудит визначається як 
діяльність із надання незалежних і об’єктивних 
консультацій, спрямованих на виявлення при-
чин виникнення помилок та недоліків у госпо-
дарській діяльності і звітності підприємства, їх 
усунення, а також попередження виникнення. 

внутрішній аудит дає змогу підприємству 
досягти поставлених цілей, використовуючи 
систематизований і послідовний підхід до 
оцінки й підвищення ефективності процесів 
управління ризиками, контролю й корпоратив-
ного управління [1].

внутрішній аудит є невід’ємною складовою 
частиною системи управління підприємством, 
яка покликана насамперед контролювати 
діяльність структурних підрозділів підприєм-
ства з метою попередження фактів шахрай-
ства персоналу, забезпечення збереження 
активів, здійснення внутрішнього консалтингу 
тощо.

Згідно з Мса 610 «використання роботи 
внутрішніх аудиторів», внутрішній аудит – це 
діяльність з оцінки, яка організована як під-
розділ суб’єкта господарювання або нада-
ється йому як послуга, функції якої охоплюють 
перевірку, оцінку і моніторинг адекватності та 
ефективності внутрішнього контролю.

Міжнародний інститут внутрішніх аудито-
рів трактує внутрішній аудит як  діяльність із 
надання незалежних та об’єктивних гарантій 
та консультацій.

слід відзначити, що в результаті здій-
снення аналізу наукових робіт із проблема-
тики внутрішнього аудиту в ході проведеного 
дослідження було виявлено, що в економічній 

літературі поняття внутрішнього аудиту трак-
тується по-різному. 

Зокрема, Ф.Ф. Бутинець [2, с. 256] визначає 
внутрішній аудит як організовану на підпри-
ємстві, діючу в інтересах його керівництва та 
(або) власників і регламентовану внутрішніми 
нормативними актами систему контролю над 
дотриманням установленого порядку ведення 
бухгалтерського обліку, складання та подання 
звітності, внутрішнього її аналізу та надій-
ністю функціонування всієї системи внутріш-
нього контролю.

н.і. дорош [3, с. 41] розглядає внутрішній 
аудит як незалежне об’єктивне підтвердження 
та консультування, розроблені для підви-
щення ефективності та покращання діяль-
ності підприємства.

на думку авторів [4, с. 438], внутрішній 
аудит – це незалежна діяльність у суб’єкта 
господарювання з перевірки та оцінки роботи 
в його інтересах.

За в.в. Бурцевим [5, с. 35] внутрішній 
аудит – це регламентована внутрішніми доку-
ментами організації діяльність за контролем 
складових частин управління та різноманіт-
них аспектів функціонування організації, яка 
здійснюється представниками спеціального 
контрольного органу в рамках допомоги орга-
нам управління організації (загальним зборам 
засновників господарського товариства або 
членам виробничого кооперативу, спостереж-
ній раді, раді директорів, виконавчому органу).

т.о. каменська [6] обґрунтовує таке визна-
чення: внутрішній аудит – це регламентована 
внутрішніми документами підприємства діяль-
ність із контролю, оцінювання різних сторін 
функціонування підприємства та консульту-
вання всіх ланок управління, що здійснюється 
представниками спеціального підрозділу.

отже, внутрішній аудит – це незалежна 
діяльність уповноваженого структурного під-
розділу (або уповноваженої особи) на під-
приємстві, регламентована відповідними 
нормативними документами, спрямована на 
отримання достовірної та повної інформації 
про всі сфери функціонування з метою контр-
олю та прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень, а також на сприяння досяг¬ненню як 
стратегічних, так і оператив¬них цілей підпри-
ємства.

Призначенням внутрішнього аудиту є комп-
лексна оцінка ефективності діяльності під-
приємства для підвищення якості процесу 
використання вкладених активів, що, своєю 
чергою, забезпечує захист інтересів власників 
суб’єкта господарювання.
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також існує чимало дискусійних питань 
щодо трактування мети внутрішнього аудиту, 
його функцій, основних завдань, об’єкта і 
предмета внутрішнього аудиту. Зокрема, 
думки окремих фахівців щодо місця та ролі 
внутрішнього аудиту в системі контролю та 
управління економічного суб'єкта зводяться 
до того, що внутрішній аудит визначається як 
складова частина внутрішнього контролю або 
спосіб його організації. 

Метою внутрішнього аудиту є комплексна 
оцінка ефективності господарських процесів 
із подальшим формуванням і наданням необ-
хідної інформації органам управління підпри-
ємством для забезпечення ефективного стану 
системи управління та внутрішнього контр-
олю, що,  своєю чергою, сприятиме досяг-
ненню стратегічних та оперативних цілей під-
приємства.

сучасні науковці виділяють такі основні 
функції внутрішнього аудиту: контрольну, 
інформаційну, профілактичну, прогнозну [7]. 

також є додаткові функції внутрішнього 
аудиту, які встановлюються керівником під-
приємства залежно від особливостей госпо-
дарської діяльності та потреб внутрішнього 
контролю й управління.

відповідно, серед завдань внутрішнього 
аудиту виділяють [7, с. 132–133]:

– перевірку системи економічних регламен-
тів і регуляторів на предмет достатності та від-
повідності чинним правовим актам і статуту;

– перевірку правильності складання та 
умов виконання господарських договорів;

– експертизу бухгалтерських балансів і зві-
тів, правильності організації, методології та 
техніки ведення бухгалтерського обліку;

– перевірку: наявності, стану, правильності 
оцінки майна; ефективності використання 
матеріальних, фінансових і трудових ресурсів; 
дотримання чинного порядку встановлення 
та застосування цін, тарифів; розрахунково-
платіжної дисципліни; своєчасності сплати до 
бюджету податків і платежів до позабюджет-
них фондів;

– експертизу достовірності обліку витрат на 
виробництво, повноти відображення доходів, 
точності визнання фінансових результатів, 
раціонального використання прибутку;

– консультування засновників, керівників 
підрозділів, спеціалістів і працівників апа-
рату управління з економічних та юридичних 
питань;

– розробку та надання обґрунтованих про-
позицій щодо покращання організації системи 
контролю, бухгалтерського обліку і розрахун-

кової дисципліни, підвищення ефективності 
программ розвитку, зміни структури виробни-
цтва та видів діяльності;

– організацію підготовки до перевірки (екс-
пертизи) зовнішнього аудиту, податкової адміні-
страції та інших органів зовнішнього контролю.

Проведене дослідження показало, що вну-
трішній аудит на підприємстві запроваджу-
ється у зв’язку з потребою власників в орга-
нізації додаткового незалежного контролю 
над результативністю господарської діяль-
ності та ефективністю використання ресурсів, 
що,  своєю чергою, визначає мету, функції та 
завдання внутрішнього аудиту (рис. 1). 

важливою складовою частиною внутріш-
нього аудиту на підприємстві є його організа-
ційно-методичне забезпечення. елементами 
системи організаційно-методичного забез-
печення внутрішнього аудиту виступають 
суб’єкт, об’єкт та предмет.

о.в. Філозоп визначає власників, управлін-
ський персонал, зовнішніх відносно підпри-
ємства користувачів інформації як суб’єктів 
внутрішнього аудиту, які забезпечують його 
створення і функціонування  [8]. а невід’ємним 
елементом системи внутрішнього аудиту є 
окремі особи або служба внутрішнього аудиту 
як суб’єкти його здійснення.

об’єктом внутрішнього аудиту є суб’єкт 
господарювання та його окремі структурні 
елементи,  зокрема господарські процеси, що 
здійснюються на підприємстві. 

Предметом внутрішнього аудиту є сис-
тема управління підприємством, відповід-
ність діяльності чинним правовим актам, 
внутрішнім розпорядженням, система бухгал-
терського обліку, та внутрішнього контролю, 
стан використання та збереження майна під-
приємства, ступінь забезпеченості ресурсами 
та раціональність їх використання, а також 
окремі бізнес-процеси. отже, саме предмет 
конкретизує безпосередні об’єкти внутріш-
нього аудиту.

окреслення кола суб’єктів та об’єктів вну-
трішнього аудиту і визначення його предмету 
забезпечують оптимальність заходів його 
організаційно-методичного забезпечення.

слід зазначити, що відповідно до Міжна-
родного стандарту аудиту (Мса) 610 «вико-
ристання роботи внутрішніх аудиторів», 
визначають такі напрями діяльності внутріш-
нього аудиту: моніторинг внутрішнього контр-
олю; перевірка фінансової та операційної 
інформації; огляд операційної діяльності;  
огляд дотримання законів і нормативних актів; 
управління ризиками.
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своєю чергою, т.о. каменською [6] виді-
лено найбільш актуальні на сучасному етапі 
напрями аудиту, а саме: внутрішній аудит 
прийняття управлінських рішень; внутрішній 
аудит фінансової звітності; внутрішній аудит 
бізнес-процесів.

 необхідно зауважити, що організація вну-
трішнього аудиту на підприємстві – досить 
складний процес, який потребує вирішення 
низки проблем методологічного й організа-
ційно-технічного характеру. Під час організації 
внутрішнього аудиту необхідно дотримува-
тись принципів [9, c. 51]:

– однаковості: кожна аудиторська пере-
вірка здійснюється за однією, офіційно 
встановленою процедурою. Це забезпечує 
її впорядкованість, однозначність та порів-
няння;

– системності: планування та проведення 
аудиторських перевірок за різними процесами 

здійснюється з урахуванням установленого їх 
структурного взаємозв’язку;

– документального оформлення: прове-
дення кожної аудиторської перевірки пев-
ним чином документально оформляється, 
для того щоб забезпечити зберігання і 
порівняння інформації про фактичний стан 
об’єкта;

– попередження: кожна аудиторська пере-
вірка планується, і персонал підрозділу, який 
проходить аудиторську перевірку, поперед-
жається завчасно про цілі, ділянки, терміни і 
методи проведення аудиторської перевірки з 
тим, щоб забезпечити аудиторам необхідний 
рівень довіри і виключити можливість ухи-
лення персоналу від надання і демонстрації 
всіх даних, які вимагаються;

– регулярності: аудиторські перевірки про-
водяться з певною періодичністю з тим, щоб 
усі процеси системи і всі підрозділи організа-

Рис. 1. мета, функції та основні завдання внутрішнього аудиту
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ції були об’єктом постійного аналізу та оціню-
вання з боку керівництва організації;

– незалежності: особи, що проводять ауди-
торські перевірки, не несуть прямої відповідаль-
ності за діяльність, що перевіряється, і не пови-
нні залежати від керівництва підрозділу, який 
проходить аудиторську перевірку, з тим, щоб 
виключити можливість необ’єктивних і уперед-
жених висновків аудиторських перевірок;

– відкритості: результати кожної аудитор-
ської перевірки носять відкритий характер, 
тобто є доступними для ознайомлення будь-
яким працівником перевіреного підрозділу.

дотримання зазначених принципів є фун-
даментальною основою побудови ефективної 
системи внутрішнього аудиту на вітчизняних 
підприєм¬ствах.

важливим питанням організаційно-мето-
дичного забезпечення внутрішнього аудиту 
на підприємстві є застосування відповід¬ної 
організаційної форми.

слід зазначити, що за сучасних умов гос-
подарювання більшість вітчизняних підпри-
ємств покладає функції внутрішнього аудиту 
на бухгалтерські служби, що не можна вва-
жати ефективним. 

За результатами проведеного дослідження 
слід визначити такі форми організації внутріш-
нього аудиту на вітчизняних підприємствах: 
створення відділу (служби) внутрішнього 
аудиту як структурного підрозділу підпри-
ємства, аутсорсинг, аутстафінг, косорсинг. 
указані організаційні форми внутрішнього 
ауди¬ту на вітчизняних підприємствах за 
сучасних умов мають як свої переваги, так і 
недоліки (табл. 1).

отже, найбільш прийнятним для підпри-
ємств, що мають велику кількість філій, під-
розділів та здійснюють значний обсяг гос-
подарських операцій,  є створення відділу 
(служби) внутрішнього аудиту в межах підпри-
ємства як його структурного підрозділу, що є 
найбільш ефективним, оскільки забезпечує 
конфіденційність інформації та високу якість 
і результативність аудиторської перевірки як 
форми внутрішнього контролю.

організацію відділу внутрішнього аудиту 
на підприємстві рекомендуємо проводити за 
такими етапами [12]:

– виявлення і чітке визначення низки 
питань, для вирішення яких формується від-
діл внутрішнього аудиту, побудова системи 
цілей створення відділу відповідно до полі-
тики підприємства;

– визначення основних функцій, які необ-
хідні для досягнення поставлених цілей;

– об'єднання однотипних функцій у групи і 
формування на їх основі структурних одиниць 
відділу, який спеціалізується на виконанні цих 
функцій; 

– розробка схем взаємовідносин, визна-
чення обов'язків, прав і відповідальності для 
кожної структурної одиниці, документальне 
відображення вищенаведеного в посадовій 
інструкції і положеннях про бюро відділу вну-
трішнього аудиту;

– об'єднання вищевказаних структурних 
одиниць в єдине ціле – відділ внутрішнього 
аудиту; визначення його оргстатусу і, відпо-
відно до встановленого набору цілей, завдань 
і функцій структурних одиниць, розробка і 
документальне закріплення Положення про 
відділ внутрішнього аудиту;

– інтеграція відділу внутрішнього аудиту з 
іншими одиницями структури управління під-
приємством;

– розробка внутрішньофірмових стандар-
тів внутрішнього аудиту.

слід зазначити, що під час формування 
штату і структури відділу внутрішнього аудиту 
необхідно враховувати як галузеві особли-
вості діяльності підприємства, так і структуру 
його активів.

відділ внутрішнього аудиту у своїй діяль-
ності повинен керуватися як зовнішніми для 
підприємства регуляторними актами, а саме, 
конституцією україни, кодексами та законами 
україни, нормативними актами інших органів 
державної влади, Положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку, міжнародними 
стандартами аудиту, кодексом етики профе-
сійних бухгалтерів, так і внутрішніми докумен-
тами: статутом, розпорядчими документами 
підприємства, кодексом поведінки праців-
ників підприємства, стандартами практич-
ного застосування внутрішнього аудиту та ін.  
[13, с. 227].

Зауважимо, що ефективність функціону-
вання внутрішнього аудиту на підприємстві 
насамперед залежить від його організаційно-
методичного забезпечення. Зокрема, прове-
дення зовнішнього аудиту в законодавчому 
полі україни регламентується Міжнародними 
стандартами контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг. 
у внутрішньому аудиті розрізняють стандарти 
трьох рівнів: міжнародні, національні та вну-
трішні стандарти підприємств [14, с. 43].

Зауважимо, що стандарти внутрішнього 
аудиту є нормативним документом, тобто 
професійним положенням, яке розроблене 
й опубліковане радою зі стандартів внутріш-
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таблиця 1 
організаційна форма 
внутрішнього аудиту переваги недоліки

створення відділу 
(служби) внутрішнього 
аудиту

‒ конфіденційність;
‒ обізнаність із внутрішньою організа-
цією підприємства
та галузевими особливостями бізнесу;
‒ набуття відповідних навичок та досвіду 
під час виконання завдань аудиту для 
подальшої практики

‒ значні затрати на створення 
відповідного структурного 
підрозділу;
‒ залежність від вищого керів-
ництва;
‒ можлива наявність недостат-
нього досвіду та відсутність 
певних навичок і знань

аутсорсинг
(укладання угоди на 
надання послуг із питань, 
що стосуються внутріш-
нього аудиту, незалеж-
ними ауди-торськими 
фірмами)

‒ гарантована договірними
відносинами якість і можливість нівелю-
вати конфлікт інтересів,
обмеження повноважень, прав
доступу;
‒ професіоналізм працівників;
‒ незалежність та «свіжий
погляд» залучених спеціалістів;
‒ мінімальні затрати та зусилля з боку 
управлінського персоналу з координації 
роботи внутрішнього аудиту;
‒ оптимізація витрат на утримання 
служби внутрішнього аудиту, оновлення 
програмного забезпечення;
‒ надійність;
‒ використання послуг під час виник-
нення такої необхідності;
‒ можливість використання
співробітників зі знаннями і
досвідом у міжнародній сфері;
‒ доступ до передових інструментів, 
технологій та
методик проведення внутрішніх аудитів

‒ висока вартість;
‒ проблеми, пов’язані з пере-
дачею масиву інформації для 
здійснення послуг;
‒ імовірність настання бан-
крутства компанії, що надає 
послуги;
‒ можливе недотримання 
конфіденційної інформації, 
збільшення терміну прийняття 
управлінських рішень;
‒ неефективний для великих 
компаній

аутстафінг
(прийняття на роботу 
вузькоспеціалізованих 
працівників для вико-
нання певних завдань, які 
не в змозі виконати власні 
працівники підприємства)

‒ скорочує витрати на оплату праці та 
ведення документообігу;
‒ зростає рівень керованості персона-
лом;
‒ можливість зосередитися на основних 
напрямах бізнесу

‒ відсутність чіткої норматив-
ної бази в україні;
‒ відсутність контролю в 
кадрових питаннях

косорсинг 
(поділ функцій між 
відповідальними 
службами підприємства 
і зовнішньою 
спеціалізованою 
організацією, яка 
залучається на стадії
постановки служби 
внутрішнього контролю, 
а також для вирішення 
окремих завдань у про-
цесі функціонування 
служби внутрішнього 
контролю)

‒ можливість залучення послуг експертів 
у різних сферах
діяльності підприємства;
‒ гнучкість у питаннях
залучення додаткових
аудиторських ресурсів у пікові
періоди навантаження на штатних ауди-
торів;
‒ здійснення аудиту специфічних облас-
тей (аудит інформаційних
технологій та управління
ризиками);
‒ отримання додаткового
досвіду та передових навичок
штатними співробітниками
відділу внутрішнього аудиту з
імовірною економією на
підвищенні їх кваліфікації через
стандартні освітні програми

‒ висока вартість;
‒ недостатня обізнаність з 
внутрішньою організацією 
підприємства та галузевими 
особливостями бізнесу;
‒ неефективний для великих 
компаній за умови ризику роз-
повсюдження конфіденційної 
інформації;
‒ періодичність здійснення 
контролю

Джерело: розроблено автором за даними [10; 11]
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нього аудиту та визначає вимоги до прове-
дення внутрішнього аудиту на підприємстві, а 
також до оцінки діяльності працівників відділу 
(служби) внутрішнього аудиту. 

Проведення внутрішнього аудиту на під-
приємстві регламентується насамперед стан-
дартами внутрішнього аудиту, які містять: 

– стандарти якісних характеристик (Attribute 
Standards): розглядаються характеристики 
організацій та осіб, які займаються внутрішнім 
аудитом; 

– стандарти діяльності (Performance 
Standards): описують сутність внутрішнього 
аудиту і дають якісні критерії оцінки діяльності 
внутрішнього аудиту; 

– стандарти практичного застосування 
(Implementation Standards): описують засто-
сування стандартів якісних характеристик та 
стандартів діяльності під час виконання кон-
кретного аудиторського завдання.

результати проведеного дослідження 
питань організації та здійснення внутрішнього 
аудиту на вітчизняних підприємствах зумо-
вили необхідність розробки адаптивного під-
ходу до побудови методичного складника вну-
трішнього аудиту.

Методика проведення аудиту складається 
із спеціальних прийомів, способів та інстру-
ментів здійснення аудиторського контролю, 
які необхідно розглядати стосовно конкрет-
ного об’єкта внутрішнього аудиту. у зв’язку з 
цим слід окреслити склад методичного інстру-
ментарію та, зокрема, методичних прийо-

мів, які можуть застосовуватися під час про-
ведення внутрішнього аудиту відповідно до 
його напрямів, що забезпечить достовірність 
і обґрунтованість результатів та можливість їх 
використання для обґрунтування відповідних 
управлінських рішень.

отже, за умови дотримання зазначених 
вимог щодо організації та методики прове-
дення аудиторської перевірки система вну-
трішнього аудиту на підприємстві сприятиме 
зниженню ризику прийняття недоцільних та 
неефективних управлінських рішень із роз-
витку суб’єкта господарювання як у даний 
момент, так і в довгостроковій перспективі.

висновки з цього дослідження. узагаль-
нюючи результати дослідження, зазначимо, 
що за сучасних умов господарювання система 
внутрішнього аудиту на підприємстві повинна 
бути не лише науково обґрунтована, а й розгля-
датись як невід’ємна складова частина успіш-
ного розвитку господарської діяльності. таким 
чином, організаційно-методичне забезпечення 
внутрішнього аудиту на підприємстві як система 
взаємопов’язаних елементів (об’єкта, суб’єкта, 
предмета, мети, основних завдань, принципів, 
стандартів, методичного інструментарію) покли-
кана забезпечити формування ефективної сис-
теми внутрішнього аудиту.

Перспективами подальших досліджень 
у цьому напрямі є формування адаптивної 
моделі організаційно-методичного забез-
печення внутрішнього аудиту за окремими 
напрямами та об’єктами аудиту.
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