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ємства, оскільки характеризує рівень використання 
усіх ресурсів (змінного і постійного капіталу), що 
знаходяться в розпорядженні підприємства. 

Управління витратами виробництва та реалізації 
продукції з метою їх мінімізації на підприємстві є скла-
довою частиною управління підприємством в цілому. 
Управління витратами на підприємстві необхідно пере-
дусім для отримання максимального прибутку, поліп-
шення фінансового стану фірми, підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства та продукції, зниження 
ризику стати банкрутом та інших цілей.
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Таблиця 10 
Розрахунок планової вартості допоміжних матеріалів на річний обсяг виробництва глазурованих сирків 

«Ясне сонечко» 15% з наповнювачем у ПрАТ «Криворізький молокозавод № 1» у 2013 р.

№
з/п

Найменування 
допоміжних 
матеріалів

Витрати допоміжного матеріалу на 
річний випуск виробництва  

(із продуктового розрахунку), м

Ціна придбання 
одиниці допоміжного 

матеріалу, грн

Вартість допоміжних 
матеріалів на річний обсяг 

виробництва, тис. грн

1. Етикетка 2 105,0 0,24 0,5

Всього 0,05

УДК 657.6
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто підходи до трактування поняття «внутрішній аудит», функції якого повністю залежать від змісту і спе-
цифіки діяльності підприємства. Встановлено, що ефективність внутрішнього аудиту може впливати на організацію зовнішніх 
аудиторських перевірок. При проведенні зовнішнього аудиту кількість та обсяг аудиторських процедур можуть бути зменшені за 
наявності довіри до роботи внутрішнього аудитора, а отже, ефективне функціонування внутрішнього аудиту сприятиме економії 
фінансових ресурсів через скорочення термінів проведення зовнішніх аудиторських перевірок.

Ключові слова: внутрішній аудит, внутрішній аудитор, система контролю, служба внутрішнього аудиту, види внутрішнього 
аудиту.

Олиниченко И.В. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассмотрены подходы к определению понятия «внутренний аудит», функции которого полностью зависят от содер-

жания и специфики деятельности предприятия. Определено, что эффективность внутреннего аудита может влиять на органи-
зацию внешних аудиторских проверок. При проведении внешнего аудита количество и объем аудиторских процедур может быть 
сокращен при наличии доверия к работе внутреннего аудитора, поэтому эффективное функционирование внутреннего аудита 
приведет к экономии финансовых ресурсов через сокращение сроков проведения внешних аудиторских проверок.
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Постановка проблеми. Господарська діяльність 
підприємств в умовах сьогодення, яка пов’язана з 
деякою законодавчою невизначеністю відносно май-
бутнього та перспектив їх подальшого розвитку, 
супроводжується різноманітними ризиками. Перед 
керівниками підприємств постають завдання про-
гнозування в умовах невизначеності, оцінки ризиків 
і створення ефективної системи управління. В цих 
умовах значно зростає роль системи внутрішнього 
аудиту. В економічно розвинених країнах внутріш-
ній аудит має таке ж вагоме значення як і зовніш-
ній, тоді як в Україні він знаходиться на початковій 
стадії розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Укра-
їні проблемами розвитку внутрішнього аудиту займа-
ється ряд вчених: О.Т. Бровко [1], Ф.Ф. Бутинець [2], 
Н.І. Верхоглядова [3], Н.І. Дорош [4], П.І. Камиша-
нов [5], П.Н. Майданевич [6], В.П. Пантелєєв [7], 
В.В. Рядська [8] та інші, але багато питань залиша-
ються не вирішеними.

Постановка завдання. Метою статті є розкриття 
поняття внутрішнього аудиту, його мети, основних 
завдань і функцій, відображення проблем розвитку 
внутрішнього аудиту в Україні та можливих шляхів 
їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підви-
щення загального рівня якості управлінських кадрів 
i професійної підготовки менеджерів суб’єктів гос-
подарювання стає актуальним на сучасному етапі 
господарювання. З метою більш ефективного управ-
ління на підприємстві доцільно створювати службу 
внутрішнього аудиту, яка б дозволяла оперативно 
виявляти поточні проблеми.

Під внутрішнім аудитом розуміється система 
контролю на підприємстві, яка діє в інтересах його 
керівництва або власників, регламентовану внутріш-
німи документами, метою якої є дотримання вста-
новленого в наказі про облікову політику порядку 
здійснення бухгалтерського обліку і надійності 
функціонування внутрішнього контролю. При цьому 
внутрішній аудит не є одним із видів внутрішньогос-
подарського контролю та не замінює його, ці системи 
діють незалежно.

Розглянемо трактування поняття внутрішнього 
аудиту різними авторами (табл. 1).

По суті, робота внутрішніх аудиторів полягає у 
виконанні частини функцій керівництва підпри-
ємства. Служба внутрішнього аудиту відповідає за 
ефективне функціонування та удосконалення сис-
теми бухгалтерського обліку, достовірність фінан-
сової й оперативної інформації, дотримання чин-
ного законодавства. Служба внутрішнього аудиту 
звітує перед керівництвом підприємства так часто, 
наскільки часто і швидко необхідно приймати управ-
лінські рішення на основі цієї інформації.

Метою внутрішнього аудиту є сприяння ефектив-
ному виконанню завдань і цілей функціонування 
підприємства. Як правило, внутрішній аудит здій-
снюють аудитори, які працюють безпосередньо на 
підприємстві. 

Автори видання «Загальний аудит» [10, c. 252], 
поділяючи аудит на зовнішній i внутрішній, як 
характерну ознаку внутрішнього аудиту виділяють 
те, що він проводиться штатними аудиторами – пра-
цівниками підприємства. Основне завдання внутріш-
нього аудиту вони вбачають у здійсненні постійного 
контролю за витратами на підприємстві i у виро-
бленні заходів з їх зменшення. Вони також зазна-
чають, що в обов’язки внутрішнього аудитора вхо-
дить перевірка виконання наказів i розпоряджень 

керівництва з господарських питань, підготовка різ-
них довідок, проведення поглибленого аналізу госпо-
дарської діяльності й визначення можливих шляхів 
покращення її результатів.

Одним з основних завдань внутрішнього аудиту є 
контроль за станом і функціонуванням системи вну-
трішньогосподарського контролю. У зв’язку з цим 
слід розглянути питання про критерії доцільності 
організації внутрішнього аудиту на тому чи іншому 
підприємстві. Внутрішній аудит, як правило, здій-
снюється у великих акціонерних товариствах, кор-
пораціях, холдингах. Тому основним критерієм буде 
масштаб діяльності підприємства, від якого залежить:

– чи потрібен додатковий контроль за діяльністю 
підприємства, оскільки чим менше підприємство, тим 
менший ризик невиявлення помилок звичайними 
інститутами внутрішньогосподарського контролю;

– чи має підприємство у своєму розпорядженні 
достатні кошти для утримання служби внутрішнього 
аудиту, іншими словами, чи не перевищуватимуть 
витрати на внутрішній аудит корисний ефект від 
його використання.

У кожному разі керівництво або власник підпри-
ємства, з огляду на зазначені вище завдання, мають 
самостійно вирішувати для себе питання про доціль-
ність використання внутрішнього аудиту.

Місце служби внутрішнього аудиту в системі 
внутрішньогосподарського контролю визначається 
її взаємозв’язками з іншими службами та підрозді-
лами підприємства (табл. 2) [3, c. 190].

Оскільки внутрішній аудит організовується з ура-
хуванням специфіки діяльності підприємства, то на 
практиці виникають різні види внутрішнього аудиту.

Операційний (управлінський) аудит утворю-
ють: [3, c. 191]

а) функціональний (міжфункціональний) аудит 
систем виробництва та управління – це аудит, який 
проводиться з метою оцінки якості виконання функ-
цій виробництва та управління будь-яким підрозді-
лом (посадовою особою підприємства);

б) організаційно-технічний аудит систем виробни-
цтва та управління – це аудит різних ланок систем 
виробництва та управління на предмет організацій-
ної i технічної діяльності їх функціонування;

в) всебічний аудит системи виробництва i управ-
ління – це поглиблений аудит, який проявляється в 
сукупності з організаційно-технічним функціональ-
ним аудитом систем виробництва та управління та 
контролем елементів i процесів, що пов’язують під-
приємство з зовнішнім середовищем.

Аудит на відповідність вимогам поділяється на 
два підвиди: 

а) аудит на відповідність принципам, який вклю-
чає процедури аудиторського контролю з точки зору 
дотримання (виконання) підприємством законів i 
підзаконних актів, i приписів апаратом управління 
підприємства;

б) аудит на відповідність доцільності, який вклю-
чає процедури аудиторського контролю діяльності 
посадових осіб на предмет раціональності, розум-
ності, обґрунтованості та корисності їх діяльності.

Аудит фінансової звітності поділяється на:
а) плановий, який проводиться в межах затвер-

дженого плану роботи;
б) позаплановий, який здійснюється на вимогу 

власника, керівника підприємства.
Функції внутрішнього аудиту повністю залежать 

від змісту і специфіки діяльності підприємства. 
Однак можна виділити низку типових функцій, при-
таманних внутрішньому аудиту, незалежно від осо-
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бливостей діяльності підприємства, на якому він 
провадиться.

Типові функції внутрішнього аудиту можуть охо-
плювати:

– перевірку систем бухгалтерського обліку і вну-
трішнього контролю;

– перевірку бухгалтерської та оперативної інфор-
мації;

– перевірку додержання законів та інших норматив-
них актів, а також вимог облікової політики, інструк-
цій, рішень і вказівок керівництва або власників;

– перевірку діяльності різних ланок управління 
підприємством;

– оцінку ефективності механізму внутрішнього 
контролю;

– перевірку наявності, стану і забезпечення збе-
реження майна підприємства;

– сприяння мінімізації втрат виробничих запа-
сів, грошових коштів, основних засобів; 

– оцінку використовуваного підприємством про-
грамного забезпечення;

– спеціальні службові розслідування окремих 
випадків, наприклад підозр у зловживаннях;

– розробку і подання пропозицій щодо усунення 
виявлених недоліків та рекомендацій щодо підви-
щення ефективності управління [2, c. 32–35].

Таблиця 1
Трактування поняття «внутрішній аудит»

Автор Визначення поняття

Т.О. Бровко [1]
Внутрішній аудит – це знаряддя управління, що постачає адміністративне й технічне керівни-
цтво підприємства результатами виконаного аналізу з питань налагодження ефективної вироб-
ничої та ринкової діяльності.

Ф.Ф. Бутинець, 
С.В. Бардаш,
Н.М. Малюга [3]

Внутрішній аудит – невід’ємна частина загальної системи управління.***Створюється на серед-
ніх і великих підприємствах, виконує контрольні функції залежно від мети і завдань, покладе-
них на внутрішніх аудиторів підприємства.

Н.І. Верхоглядова [4] Внутрішній аудит – діяльність аудиторської служби, створеної самим***підприємством.

Н.І. Дорош [5] Внутрішній аудит як незалежне об’єктивне підтвердження та консультування розроблено для 
підвищення ефективності та покращення діяльності підприємства

П.І. Камишанов [6]
Внутрішній аудит – це поточний контроль за здійсненням економічної політики i якістю управ-
ління підприємством, він необхідний для попередження втрати ресурсів, локалізації недоліків, 
своєчасного попередження фінансових труднощів.

П.Н. Майданевич,
Е.И. Волошина [7]

Внутрішній аудит – функція, яка дає незалежні, об’єктивні гарантії та консультації, спрямо-
вані на вдосконалення господарської діяльності підприємства, тобто контроль і аналіз фінансо-
вої звітності.

В.П. Пантелєєв [8] Внутрішній аудит – це аудит, який виконують співробітники суб’єкта господарювання.

В.В. Рядська [9]

Виникнення внутрішнього аудиту пов'язане передусім з тим, що внаслідок процесу концентра-
ції капіталу відбувається утворення бізнес-структур, в яких існують юридично відокремлені 
суб'єкти господарювання (підприємства), що знаходяться під контролем (у власності) іншої 
структури – холдингу. Таким чином, виникає об'єктивна необхідність у спеціальному контр-
олюючому органі – внутрішньому аудиті. Підрозділи внутрішнього аудиту, на відміну від 
зовнішнього, знаходяться під контролем управлінського органу холдингу, але не підпорядко-
вуються іншим структурам, що входять до його складу. Тому і виникає поняття внутрішнього, 
або залежного аудиту.

Таблиця 2
Взаємозв’язок служби внутрішнього аудиту з іншими службами та підрозділами підприємства

Підрозділ 
підприємства Форма взаємозв’язку

Дирекція
Аудитор отримує від керівництва підприємства для виконання накази, розпорядження, вказівки, 
плани тощо, а надає результати перевірок, аналізу, оцінки діяльності, рекомендації, висновки 
тощо.

Відділ постачання 
та збуту

Аудитор контролює стан матеріально-технічного забезпечення, ефективність укладених угод з 
придбання запасів, звіти про витрачання матеріалів на виробництво, сторонній відпуск матеріа-
лів, акти приймання та списання запасів; підтверджує обґрунтованість надходження та списання 
запасів, консультує з питань складання договорів, заповнення бланків обліку та звітності, про-
ведення й оформлення процесу i результатів інвентаризації.

Матеріальний склад

Аудитор контролює рух запасів, обґрунтованість i своєчасність їх оприбуткування та списання, 
наявність карток складського обліку, матеріальних звітів, товарно-транспортних накладних, 
рахунків фактур, вимог, наявність договорів про матеріальну відповідальність, правильність збе-
рігання, забезпеченість збереженості запасів, справність вагового та вимірювального обладнання; 
консультує з питань раціонального складання та оформлення первинних документів; інформує 
про зміни в обліку та звітності.

Виробничі цехи

Аудитор контролює виробничі звіти, накладні на відпуск сировини у виробництво, відповідність 
фактичного виходу продукції плановим нормативам, обґрунтованість застосування норм природ-
ного убутку; перевіряє обґрунтованість витрат на виробництво продукції, заповнення журналів 
технічного огляду та якості; проводить оцінку виробничої діяльності підприємства, дотримання 
технічної дисципліни, своєчасності та правильності відображення виробничих операцій у первин-
них документах; інформує про зміни норм, нормативів та розрахункової собівартості продукції.

Планово-
економічний відділ

Аудитор перевіряє наявність чинних норм i нормативів, звітів про виконання планових завдань 
з виробничої, фінансової i комерційної діяльності, планових відпускних цін на продукцію, що 
виготовляється, штатного розкладу та положення про фонд споживання; інформує про допущені 
відхилення в частині оформлення первинної документації; консультує з питань внесення змін i 
доповнень до положення про оплату праці та фонд споживання, складання розрахунку цін.

Відділ 
бухгалтерської 
служби

Аудитор перевіряє документи, що підтверджують достовірність бухгалтерської, фінансової та 
статистичної звітності, обґрунтованість розрахунків з бюджетом i позабюджетними фондами, 
дебіторами, кредиторами тощо; надає матеріали перевірок інвентаризації, аналізу; інформує про 
зміни в податковому законодавстві, законодавстві з бухгалтерського обліку та звітності.
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Особливе місце внутрішньому аудиту відводиться 
і у Міжнародних стандартах аудиту (МСА). Так, 
згідно з МСА 610 «Використання роботи внутріш-
ніх аудиторів», «діяльність внутрішнього аудиту – 
діяльність з оцінки, яка організована як підроз-
діл суб’єкта господарювання або надається йому як 
послуга. Її функції, серед іншого, охоплюють пере-
вірку, оцінку та моніторинг адекватності й ефек-
тивності внутрішнього контролю. Внутрішні ауди-
тори – особи, обов’язком яких є виконання функцій 
підрозділу внутрішнього аудиту» [11, c. 670]. 

При проведенні зовнішнього аудиту кількість та 
обсяг аудиторських процедур може бути зменшена 
за наявності довіри до роботи внутрішнього ауди-
тора, а отже, ефективне функціонування внутріш-
нього аудиту сприятиме економії фінансових ресур-
сів через скорочення термінів проведення зовнішніх 
аудиторських перевірок.

Незважаючи на досить важливу роль внутріш-
нього аудиту як функції управління, на сьогодніш-
ній день не існує узагальнених рекомендацій щодо 
функціонування служби внутрішнього аудиту, що 
ускладнює роботу керівництва підприємства від-
носно її організації.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, під внутрішнім аудитом розуміється органі-
зована підприємством, діюча в інтересах його керів-
ництва та/або власників й регламентована внутріш-
німи нормативними документами система контролю 
за дотриманням встановленого порядку ведення бух-
галтерського обліку, складання та подання звітності, 
її аналізу та надійністю функціонування системи 
внутрішнього контролю в цілому.

Потреба у створенні внутрішнього аудиту в Укра-
їні виникає на великих підприємствах з різними 
видами діяльності, зі складною розгалуженою струк-
турою i великою кількістю територіально віддале-
них філій, дочірніх підпорядкованих підприємств. 
Оскільки внутрішній аудит контролює раціональне 
витрачення матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів, дотримання законності господарських опе-
рацій, виявлення допущених зловживань чи пору-
шень, то фінансування служби внутрішнього аудиту 
має здійснюватися саме за рахунок отриманої еко-
номії таких ресурсів. При цьому не варто забувати, 

що в умовах нестабільної законодавчої бази служба 
внутрішнього аудиту має дуже тісно співпрацювати з 
юридичним відділом (чи відповідним фахівцем) під-
приємства.

Для забезпечення ефективності внутрішнього 
аудиту та збільшення довіри до його результатів 
керівник та працівники структурного підрозділу 
або окрема посадова особа, що проводять внутріш-
ній аудит мають постійно підвищувати свою квалі-
фікацію. З цією метою органи, які регулюють ауди-
торську діяльність, мають забезпечити можливість 
проходження внутрішніми аудиторами періодичних 
курсів (семінарів, тренінгів тощо) з підвищення їх 
кваліфікації. 
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