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Постановка проблеми. В сучасних умовах госпо-
дарювання значно збільшуються потоки економічної 
інформації на зовнішньому та внутрішньому рівнях, 
яка для користувачів є базою для ухвалення управлін-
ських рішень. Водночас існує певний інформаційний 
ризик, і тому значно збільшується потреба в дієвому 
контролі за повнотою та вірогідністю економічної ін-
формації. Одним з видів такого контролю є аудит.

Більша частина роботи аудитора під час форму-
вання аудиторської думки полягає в отриманні й 
оцінці аудиторських доказів.

Аудиторські докази є кумулятивними за своєю 
природою і можуть бути отримані насамперед в ре-
зультаті аудиторських процедур, виконаних у проце-
сі аудиту. Вони також можуть включати інформацію, 
отриману з інших джерел, таких як попередні аудити, 
результати роботи експерта, підтвердження від третіх 
осіб, а також звіти внутрішнього аудитора клієнта.

Сьогодні динамічно зростає роль внутрішнього 
аудиту в ухваленні оптимальних управлінських рі-
шень, що потребує постійного вдосконалення науко-
во обґрунтованої системи внутрішнього контролю на 
підприємстві. Внутрішній контроль підприємств в 
тому стані, в якому він знаходиться сьогодні, не від-
повідає інформаційним потребам користувачів і не 
забезпечує адекватних прямих та зворотних зв’язків 
у системі управління. Тому він вимагає серйозної 
модернізації та вдосконалення на основі розвитку 
внутрішнього аудиту, впровадження якого є не само-
ціллю, а об’єктивною необхідністю для підвищення 
ефективності управління суб’єкта господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під-
ставою для обґрунтування методологічної основи 
сутності і природи внутрішнього аудиту як складо-
вої внутрішнього контролю послугували праці за-

хідних авторів, а саме Р. Адамса, А. Аренса, Р. До-
джа, Дж. К. Лоббека, Дж. Робертсона тощо. Ці 
положення отримали подальший розвиток у пра-
цях вітчизняних та російських науковців, таких 
як В.Д. Андрєєв, С.М. Бичкова, А.М. Богомолова, 
В.В. Бурцев, Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Дорош, М.Д. Ко-
рінько, В.П. Пантелєєв, В.В. Пугачов, О.Ю. Редько, 
В.Я. Савченко, Я.В. Соколов, В.П. Суйц та інші. За 
значної глибини та кількості робіт з теоретичного та 
науково-методичного забезпечення діяльності вну-
трішнього аудиту сьогодні недостатньо уваги при-
ділено застосуванню результатів роботи внутрішніх 
аудиторів в процесі зовнішнього аудиту.

Внутрішній аудит повинен бути не тільки контр-
олюючою та констатуючою ланкою управління 
суб’єкта господарювання, що підтверджує історич-
ну інформацію для потреб управлінського персона-
лу, але й джерелом інформації для внутрішнього 
менеджменту і для незалежного аудитора про повно-
ту та ефективність існуючої системи внутрішнього 
контролю. 

В економічній літературі неодноразово згадуєть-
ся, що результати роботи внутрішнього аудитора мо-
жуть бути підґрунтям для аудиторських доказів. 

Однак у практиці вітчизняного аудиту це не зна-
йшло широкого застосування. Наш досвід аудитор-
ської роботи свідчить, що використання результатів 
роботи внутрішніх аудиторів дає економічний ефект 
у вигляді скорочення часу на проведення всіх ауди-
торських процедур самим зовнішнім аудитором, а та-
кож в отриманні додаткової впевненості в достатнос-
ті та надійності наданої клієнтом інформації.

Мета статті. Подальший розвиток теоретичних 
положень та розробка практичних рекомендацій 
щодо застосування роботи внутрішнього аудиту для 
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підвищення якості отримання аудиторських доказів 
під час проведення зовнішнього аудиту фінансової 
звітності.

Для досягнення мети обрані такі завдання:
– узагальнити теоретичні підходи до формулю-

вання поняття внутрішнього аудиту та його функцій;
– сформувати коло завдань служби внутрішнього 

аудита суб’єкта господарювання;
– розглянути можливості застосування роботи 

внутрішніх аудиторів для підвищення якості ауди-
торських доказів з метою формулювання незалежної 
аудиторської думки в ході зовнішнього аудиту.

Виклад основного матеріалу. Поняття «внутріш-
ній аудит» широко використовується в науковій лі-
тературі та аудиторській практиці. Водночас питан-
ня про його сутність досі залишається дискусійним. 
Відтак Р. Адамс надає таке поняття: «внутрішній ау-
дит – незалежна оцінка діяльності, яка здійснюється 
всередині організації в якості надання їй послуги. 
Це контроль, який здійснюється шляхом перевірки 
та оцінки адекватності та ефективності інших видів 
контролю» [1, с. 26]. За В.І. Подільським «внутріш-
ній аудит – це незалежна діяльність організації по 
перевірці та оцінці її роботи в інтересах керівників» 
[2, с. 14]. В.В. Пугачов надає визначення внутріш-
нього аудиту як процесу контролю за забезпеченням 
достовірною інформацією внутрішніх і зовнішніх ко-
ристувачів та за ефективністю використання мате-
ріально-грошових та трудових ресурсів організацій 
[3, с. 18]. Міжнародний інститут внутрішніх ауди-
торів (Institute of Internal Auditors, США) визначає 
внутрішній аудит як «діяльність з надання незалеж-
них та об’єктивних гарантій і консультацій, що на-
правлені на удосконалення діяльності організацій. 
Внутрішній аудит допомагає досягти поставлених 
цілей, використовуючи систематизований і послідов-
ний підхід до оцінки та підвищення ефективності 
процесів управління ризиками, контролю і корпора-
тивного управління» [4]. За С.І. Жминько «внутріш-
ній аудит – організована на економічному суб’єкті 
в інтересах його власників і регламентована його 
внутрішніми документами система контролю над до-
триманням встановленого порядку ведення бухгал-
терського обліку та надійності функціонування сис-
теми внутрішнього контролю [5, c. 15]. О.Ю. Редько 
дає таке визначення: система внутрішнього ауди-
ту – це спеціальна система (суб’єкт контролю) в сис-
темі управління, який певною мірою незалежний 
від структурних підрозділів у системі управління і 
здійснює заходи з попередження, прогнозування та 
усування ризиків для бізнесу в інтересах власників 
компаній (підприємства) [6, c. 48]. Р.А. Алборов за-
значає: «внутрішній аудит здійснюється спеціальною 
службою організації або її працівниками (спеціаліс-
тами), безпосередньо підлеглими керівництву госпо-
дарського суб’єкту. внутрішній аудит – це фактично 
внутрішньо-господарський контроль, але за змістом 
і методами проведення він має багато спільного із зо-
внішнім аудитом» [7, c. 13].

Наведені визначення дозволяють стверджувати, 
що сьогодні не існує чітко сформульованого визна-
чення поняття «внутрішній аудит», але усі вони зво-
дяться до того, що внутрішній аудит – це вид фінан-
сового контролю, який діє всередині підприємства, в 
його інтересах та від його імені.

Відповідно до вказаного, на нашу думку, можна 
надати таке розуміння цього поняття, а саме, вну-
трішній аудит – це діяльність з контролю за функці-
онуванням суб’єкта господарювання, що здійснюєть-
ся його спеціальними структурними підрозділами або 

працівниками, з метою допомоги тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, та управлінському пер-
соналу в управлінні суб’єктом господарювання.

Функції внутрішнього аудиту та їх наповнення 
конкретним змістом визначає управлінський персо-
нал суб’єкта господарювання залежно від чинної сис-
теми управління, а також змісту, специфіки та обся-
гів його господарсько-економічної діяльності. 

Можна відокремити низка функцій, притаман-
них внутрішньому аудиту і відмінних від функцій 
зовнішнього аудиту, незалежно від особливостей ді-
яльності підприємства, зокрема:

1) вивчення стану бухгалтерського обліку і вну-
трішнього контролю, їх моніторинг та розробка ре-
комендацій щодо їх удосконалення;

2) перевірка дотримання законів та інших норма-
тивних актів, а також положень облікової політики, 
інструкцій, рішень і вказівок тих, кого наділено най-
вищими повноваженнями, та управлінського персо-
налу суб’єкта господарювання; 

3) аналіз бухгалтерської й оперативної інформа-
ції, складання на її підставі фінансової звітності та 
вивчення окремих її статей;

4) оцінка ефективності механізму внутрішнього 
контролю, вивчення й оцінка контрольних процедур 
у структурних підрозділах суб’єкта господарювання;

5) участь у проведенні інвентаризації майна з ме-
тою підтвердження його наявності, стану і забезпе-
чення збереження;

6) зменшення ризиків у здійсненні операцій, 
пов’язаних з ефективним використанням ресурсів;

7) участь у спеціальних проектах підприємства з 
метою контролю за їх фінансовою складовою;

8) спеціальні службові розслідування окремих ви-
падків за завданням управлінського персоналу;

9) складання та надання висновків і звітів під час 
проведення конкретних завдань внутрішнього аудиту;

10) розробка і подання пропозицій щодо усунен-
ня виявлених недоліків у здійсненні бухгалтерського 
обліку і внутрішнього контролю та підвищення ефек-
тивності управління;

11) координація своєї діяльності з діями зовніш-
нього аудитора під час проведення аудиту.

Слід зазначити, що ці функції виконуються ефек-
тивно тільки за наявності висококваліфікованого 
персоналу в службі внутрішнього аудиту (професій-
на підготовка, досвід, навички роботи, участь у про-
фесійних організаціях), який до того ж на системній 
основі обов’язково проходить регулярне підвищення 
кваліфікації.

Перед службою внутрішнього аудиту в процесі 
виконання ним своїх функцій ставляться певні за-
вдання. Коло завдань залежить від розуміння їх зна-
чимості, фінансових та організаційних можливостей, 
інших умов та особливостей бізнесу суб’єкта госпо-
дарювання. Насамперед служба внутрішнього ауди-
ту повинна здійснювати періодичний контроль за 
фінансово-господарською діяльністю підприємства. 
Вона повинна перевіряти інформацію, надану у зві-
тах підрозділів і всього підприємства загалом. 

Одним із завдань є фінансово-економічний аналіз 
діяльності підприємства і участь у розробці його фі-
нансової стратегії. Це дає змогу підвищити ефектив-
ність роботи окремих підрозділів та підприємства за-
галом, сприяє виконанню основної мети, поставленої 
перед внутрішнім аудитом.

Консультації окремих структурних підрозді-
лів та працівників фінансової служби підприємства 
з питань бухгалтерського обліку і оподаткування, 
а також у питаннях права є також важливим за-
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вданням внутрішнього аудиту. Діяльність служби 
внутрішнього аудиту повинна виявляти недоліки у 
бухгалтерському обліку та сприяти їх усуненню для 
впровадження на підприємстві ефективної та дієвої 
системи управління.

Внутрішній аудит приносить користь організації 
(і зацікавленим сторонам), коли він надає об’єктивні 
і компетентні гарантії та сприяє підвищенню ефек-
тивності та результативності процесів управління 
ризиками, контролю і корпоративного управління. 
Серед найбільш важливих знань внутрішніх аудито-
рів є знання галузі, основ законодавства, управлін-
ського обліку, принципів управління суб’єкта госпо-
дарювання і Міжнародних професійних стандартів 
внутрішнього аудиту. В результаті якісного функці-
онування служби внутрішнього аудиту підприємство 
буде краще підготовлено до зовнішнього аудиту та 
до перевірок іншими органами зовнішнього контр-
олю. Її наявність підвищує довіру з боку зовнішніх 
аудиторів до звітності клієнта, оскільки вони вже за-
здалегідь передбачають наявність ефективної систе-
ми бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, 
здатної перешкоджати виникненню порушень. 

Часто існують і певні труднощі в роботі підроз-
ділу внутрішнього аудиту, до яких можна віднести: 
недостатня забезпеченість кадрами та досить невисо-
кий рівень їх професіоналізму; великі витрати часу 
на отримання інформації; відсутність реальної неза-
лежності від управлінського персоналу та недостатня 
підтримка з його боку; недостатність забезпеченос-
ті фінансовими ресурсами; обмежені повноваження 
працівників підрозділу; низький ступінь співробіт-
ництва з іншими підрозділами. Усе це впливає без-
посередньо на процес організації внутрішнього ауди-
ту, який починається з моменту надання результатів 
діяльності окремих підрозділів підприємства. 

У зв’язку з посиленням стратегічної ролі вну-
трішнього аудиту обов’язковою умовою його функ-
ціонування стає інвестування в розвиток персоналу, 
який здійснює внутрішній аудит.

Нині поступово посилюється взаємодія внутріш-
нього та зовнішнього аудиту. Незважаючи на те, що 
цілі внутрішнього аудиту та зовнішнього аудиту різ-
ні, деякі способи їх досягнення можуть бути поді-
бними.

Взагалі цілі внутрішнього аудиту визначаються 
управлінським персоналом будь-якого суб’єкта гос-
подарювання або тими, кого наділено найвищими 
повноваженнями. Головною метою внутрішніх ау-
диторів є забезпечення контролю за створенням до-
стовірної інформації, зокрема фінансової звітності, 
шляхом нагляду за системою внутрішнього контр-
олю та її удосконаленням, що не суперечить меті зо-
внішнього аудитора. А як відомо, метою зовнішнього 
аудитора є підвищення ступеня довіри користувачів 
до фінансової звітності шляхом висловлення думки 
стосовно того, чи складені фінансові звіти в усіх сут-
тєвих аспектах згідно з визначеною суб’єктом гос-
подарювання концептуальною основою фінансової 
звітності. 

Використання роботи внутрішніх аудиторів клі-
єнта є реальною допомогою у вирішенні проблем, 
що виникають у зовнішніх аудиторів за умови отри-
мання позитивної оцінки її достатності. На це також 
орієнтує аудиторів і МСА 610 «Використання роботи 
внутрішніх аудиторів», який передбачає, що робота 
внутрішнього аудиту (внутрішніх аудиторів) клієн-
та може бути використана зовнішнім аудитором під 
час висловлення аудиторської думки стосовно фінан-
сових звітів в якості аудиторських доказів у тому 

разі, якщо характер відповідальності та діяльності 
підрозділу внутрішнього аудиту стосується фінансо-
вої звітності суб’єкта господарювання. Необхідність 
і ступінь використання роботи внутрішніх аудиторів 
визначає сам зовнішній аудитор. Водночас зовніш-
ній аудитор несе виняткову відповідальність за ви-
словлену аудиторську думку, яка не зменшується 
при використанні ним роботи внутрішніх аудиторів 
[8, с. 671].

Плануючи аудиторську перевірку, зовнішній ау-
дитор повинен мати правильне уявлення і розумін-
ня про напрями та обсяги діяльності внутрішніх 
аудиторів суб’єкта господарювання та про достовір-
ність результатів здійснених ними перевірок. Під 
час ухвалення рішення щодо доцільності та обсягу 
використання конкретної роботи внутрішніх ауди-
торів відповідно до вимог МСА 200 «Загальні цілі 
незалежного аудитора та проведення аудиту відпо-
відно до Міжнародних стандартів аудиту» зовніш-
ній аудитор визначає, чи є ця робота достатньою 
для цілей аудиту [8, с. 86]. Для цього необхідно 
підтвердити відповідність планів та обсягів роботи 
внутрішніх аудиторів, програм їх перевірки меті 
зовнішнього аудиту, а також провести попередню 
оцінку того, чи залишиться без змін попереднє уяв-
лення зовнішнього аудитора про діяльність служби 
внутрішнього аудиту. Також необхідно визначити 
об’єктивність внутрішнього аудиту, його технічну 
компетентність, професійну ретельність та можли-
вість ефективного спілкування з ним в процесі ау-
диту. Звичайно, зовнішній аудитор оцінює ризик 
внутрішнього контролю (рівень власної довіри до 
ефективності його діяльності). Він несе відповідаль-
ність за роботу внутрішніх аудиторів, якщо було ви-
значено, що вона є доречною для аудиту.

Згідно з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ри-
зиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта 
господарювання і його середовища» результати ро-
боти служби внутрішнього аудиту можуть бути ви-
користані зовнішнім аудитором для того, щоб мо-
дифікувати характер або строки чи зменшити обсяг 
запланованих для виконання аудиторських процедур 
[8, с. 321].

Таблиця 1
Робочий документ  

«Тест служби внутрішнього аудиту»

Питання Відповідь 
(так, ні) Примітки

1. Чи мають особи, що проводять 
внутрішній аудит, рівень профе-
сійної освіти, досвід і компетенцію

2. Чи належно контролюється 
робота помічників внутрішнього 
аудитора 

3. Чи аналізується і докумен-
тально оформлюється результати 
контролю роботи помічників вну-
трішнього аудитора 

4. Чи отримані необхідні аудитор-
ські докази для формування на 
достатній підставі висновків вну-
трішнього аудитора

5. Чи здійснені адекватні висно-
вки внутрішнім аудитором відпо-
відно до конкретних обставин

6. Чи реально висвітлює результа-
ти фактично виконаних робіт звіт 
внутрішнього аудиторів

7. Чи вивчені внутрішнім аудито-
ром та належно вирішені кожні 
складні питання
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Ухвалюючи рішення про проведення аудиту фі-
нансової звітності зовнішній аудитор на попередньо-
му етапі перевірки у процесі ознайомлення з бізнесом 
клієнта ретельно перевіряє наявність внутрішнього 
аудиту і ступінь своєї довіри до результатів його ро-
боти. Про це він повинен детально описати при пла-
нуванні перевірки в загальній стратегії аудиту.

Якщо рішення про можливість застосування ро-
боти внутрішніх аудиторів клієнта ухвалено, зовніш-
ній аудитор повинен протестувати та документально 
оформити результати тестування у робочому доку-
менті, а також надати свою оцінку діяльності служ-
би внутрішнього аудиту клієнта (табл. 1).

Власна аудиторська практика авторів свідчить 
про те, що робота внутрішніх аудиторів значною мі-
рою скорочує обсяг та час проведення аудиторських 
процедур при аудиті фінансової звітності. Одним 
з проблемних питань зовнішнього аудиту завжди 
є отримання надійних доказів щодо реальності за-
лишків за рахунками бухгалтерського обліку на по-
чаток року, одержаних на підставі річної інвентари-
зації. В існуючих умовах зовнішній аудитор не має 
можливості взяти участь у проведенні інвентариза-
ції, оскільки укладання договору на аудит відбува-
ється в період після її проведення. Це, як правило, 
слугує підставою для модифікації аудиторського 
думки. У цьому разі може допомогти інформація, 
отримана від внутрішніх аудиторів, які включають-
ся до складу постійно діючої інвентаризаційної ко-
місії суб’єкта господарювання. Під час проведення 
інвентаризації внутрішні аудитори не тільки вияв-
ляють відповідність між даними бухгалтерської звіт-
ності і фактичною наявністю активів та розрахунків, 
але й проводять глибокий аналіз системи внутріш-
нього контролю. Дані інвентаризації за участі вну-
трішніх аудиторів можуть бути використані в якості 
достатніх та прийнятних аудиторських доказів при 
підтверджені початкових залишків, що є необхідним 
за вимогами МСА 510 «Перше завдання з аудиту – 
залишки на початок періоду» [8, с. 454].

За нашим розумінням, робота внутрішніх ауди-
торів буде вкрай корисна в якості аудиторських до-
казів при ідентифікації подальших подій, що відбу-

ваються у період між датою фінансової звітності та 
датою аудиторського звіту і вимагають коригування 
або розкриття у фінансовій звітності. Також зовніш-
ній аудитор не буде перевіряти облікову інформацію 
після дати балансу. А це означає, що помилки у 
поточному бухгалтерському обліку, зроблені в цей 
період, залишаться без виправлення на момент ау-
диторської перевірки. Вирішити цю проблему допо-
магає використання роботи внутрішнього аудиту, 
оскільки вона може постійно контролювати пра-
вильність ведення поточного бухгалтерського облі-
ку та вірогідність податкових та інших розрахунків 
після дати балансу. 

Висновки. Конкретна робота внутрішніх аудито-
рів, що застосовується в якості достатніх та прийнят-
них аудиторських доказів, допоможе зовнішньому 
аудитору для формулювання думки незалежного ау-
дитора. Відтак, співпрацюючи з внутрішніми ауди-
торами, зовнішній аудитор може значно підвищити 
ефективність своїх перевірок. 
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