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Розглянуто завдання внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання, обґрунтовано його сутність. Висвітлено мето
ди внутрішнього аудиту, комплексне застосування яких сприяє реалізації його завдань, а правильність обраних методів 
дослідження дозволяє отримати комплексну інформацію про стан системи, оцінити її достовірність і адекватності 
розкриття для позиціонування підприємства в діловому світі.
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audit, a comprehensive application which supports the realization of its objectives and the accuracy of selected research methods 
can get comprehensive information about the state of the system, estimate its accuracy and adequacy of disclosure for position
ing the company in the business world .
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Внутрішній аудит як важлива інституція контролю 
почала формуватись у світовій практиці після еконо-
мічної кризи 1932–1933 років, що розкрила проблеми 
низького рівня захищеності акціонерів, клієнтів, інвес-
торів суб’єктів господарювання від банкрутств та фі-
нансових зловживань. У післякризовий період світова 
економіка розвивалась шляхом створення великих хол-
дингів, корпорацій, які відкривали структурні підроз-
діли (філії, дочірні підприємства) у багатьох країнах 
світу. Зазначені тенденції та наступні світові економіч-
ні кризи вимагали налагодження суб’єктами господа-
рювання ефективної системи внутрішнього контролю 
за їхньою господарсько-фінансовою діяльністю, в якій 
провідне місце належало внутрішньому аудиту. У сво-
єму розвитку він пройшов підтверджувальний, систем-
но-орієнтований етапи і у XXI столітті змінив головні 
акценти, які характеризують внутрішній аудит як «ри-
зико-орієнтований», що потребує реалізації нових за-
вдань через застосування ширшого комплексу методів. 

Метою статті є дослідження особливостей, завдань 
і методів внутрішнього аудиту в Україні. 

А 1998 року внутрішній аудит стає обов’язковим 
інститутом контролю в банківській системі з ухва-
ленням Положення про організацію внутрішнього 
аудиту в комерційних банках України [1], а іншими 
суб’єктами господарювання використовувався як один 
з інструментів, що сприяв їхньому допуску на між-
народні ринки капіталів. Законодавче регулювання 
внут рішнього аудиту в банківській системі відбулось 
з ухваленням Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» [2], який з 2001 року передбачав при ви-
дачі ліцензії на банківську діяльність обов’язкову на-

явність і функціонування в банку підрозділу внутріш-
нього аудиту. 

Наприкінці 2005 року економіка України була ви-
знана Європейським Союзом ринковою, а США – у лю-
тому 2006-го, що вимагало багатьох змін у функціону-
ванні важливих інститутів ринкових відносин. Зокрема, 
2008 року з ухваленням Закону України «Про акціонер-
ні товариства» законодавчо врегульовано процеси фор-
мування і розвитку внутрішнього аудиту акціонерних 
товариств, що мало сприяти розвиткові інвестиційного 
клімату в Україні. Так, згідно з вимогами статті 56 цього 
Закону, наглядова рада акціонерного товариства може 
утворювати з числа її членів. Комітет з питань аудиту 
очолює член наглядової ради, обраний за пропозицією 
акціонера, який не контролює діяльність цього товари-
ства. З метою забезпечення діяльності комітету в това-
ристві запроваджується посада внутрішнього аудитора 
або служба внутрішнього аудиту, які підпорядковані та 
підзвітні голові комітету з питань аудиту [3]. 

Порівняльна характеристика законодавчих вимог 
до функціонування внутрішнього аудиту в банках і 
на інших підприємствах дозволяє виокремити його 
особливості. По-перше, в банках він є обов’язковим 
структурним підрозділом, а в інших акціонерних това-
риствах – за потреби і рішенням його наглядової ради. 
По-друге, кандидатура на посаду керівника служби 
внутрішнього аудиту в банках погоджується з Комі-
сією НБУ з питань нагляду і регулювання діяльності 
банків через проведення тестування та співбесіди, а 
в інших суб’єктах господарювання керівник служби 
внутрішнього аудиту не проходить спеціального по-
годження в державних інституціях.
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Розвиток внутрішнього аудиту, його сутність, за-
вдання, функції були об’єктом дослідження багатьох 
науковців [4–7], практиків України, серед яких мож-
на виділити праці Т. О. Каменської, Р. О. Костирка, 
В. П. Пантелеєва, С. І. Прилипка. Здійснені ними ви-
сновки містять різні тлумачення і потребують узагаль-
нень, уточнень через подальші наукові дослідження. 

Сутність внутрішнього аудиту найбільш повно роз-
кривають його завдання, які, у свою чергу, залежать 
від законодавчо-нормативного регулювання, усвідом-
лення акціонерами і державними органами управ-
ління ролі та місця внутрішнього аудиту в загальній 
системі внутрішнього контролю. Основні завдання 
внутрішнього аудиту ілюструє рис. 1. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

сприяння адекватності системи внутрішнього контролю, операційних процедур 

здійснення об’єктивної оцінки фінансової, операційної, інвестиційної діяльності, 
інформаційної системи та аналіз виконання персоналом внутрішніх положень  

сприяння в удосконаленні процедур ведення бухгалтерського обліку 

упровадження ефективної інформаційної системи управління із своєчасного 
виявлення й усунення недоліків і порушень у здійсненні операцій 

своєчасного виявлення порушень і недоліків у діяльності структурних підрозділів, 
опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин 
виникнення цих недоліків у процесі діяльності  

розслідування в межах своїх повноважень учинених порушень і запобігання 
майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю  

виявлення сфер потенційних збитків, сприятливих умов для шахрайства, 
зловживань і незаконного присвоєння коштів  

моніторинг ефективності системи управління ризиками та інформування 
наглядової ради про її недоліки 

налагодження взаємодії із зовнішніми інституціями контролю  

надання правлінню та керівникам структурних підрозділів, які перевіряють, 
висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення 
чинної системи внутрішнього контролю і управління ризиками 

Рис. 1. Завдання служби внутрішнього аудиту

Результативність внутрішнього аудиту залежить 
першочергово від правильності обраних методів до-
слідження операцій, процесів та суб’єктивних факто-
рів внутрішнього і зовнішнього середовища. Методи 
дозволяють отримати комплексну інформацію про 
стан системи, оцінити її достовірність для позиціону-
вання організації в діловому світі. Еволюція завдань і 
методів внутрішнього аудиту у світовій практиці від-
повідала етапам його розвитку: 

• на першому етапі становлення завдань внут-
рішнього аудиту полягали у здійсненні ревізій, 
інвентаризацій, перевірок бухгалтерсько-фі-
нансової звітності, тобто основним методом 
дослідження було підтвердження записів у 
системі обліку, тому його називали підтвер-
джувальним; 

• на другому етапі завдання внутрішнього ауди-
ту полягали в наданні допомоги керівництву в 

прийнятті правильних управлінських рішень, 
пошуку наявних втрат, можливих резервів під-
вищення ефективності діяльності, він застосо-
вував розширений перелік методів дослідження. 

Нині сфера внутрішнього аудиту перебуває в по-
шуку нових напрямів реалізації своїх цілей, які змо-
жуть протидіяти багатьом ризикам у глобальній еко-
номіці. Новий етап розвитку внутрішнього аудиту – це 
ризикоорієнтований аудит. Чинниками розширення 
його завдань і методів є: 

• по-перше, гучні банкрутства великих корпора-
цій і банків у США, Європі призвели до сум-
ніву щодо ефективності внутрішнього аудиту; 

• по-друге, його діяльність відбувається на по-
стійній основі, на відміну від періодичного 
здійснення контролю зовнішнім аудитом;

• по-третє, складна організаційна структура, ве-
лика кількість філій, різноманітність видів ді-
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яльності, глобалізаційні процеси в сукупності 
призводять до того, що бухгалтерський облік і 
внутрішній контроль не справляються з таким 
розвитком процесів.

Разом з тим аналіз причин світової і вітчизняної 
банківської кризи 2007–2009 рр. показує, що на прак-
тиці у більшості банків внутрішній аудит приділяв 
більше увагу порушенням пунктів інструкцій, внут-
рішніх документів банку і покаранням винних осіб, а 
не аналізові ризиків, процесів і причин, що призвели 
до таких порушень, удосконаленню форм контролю, 

що зменшують вплив виявлених ризиків. Тобто основ-
на увага зосереджена на боротьбі з наслідками, а не з 
причинами виникнення негативних моментів у діяль-
ності. 

Зміна орієнтирів внутрішнього аудиту на перевірки 
ефективності систем управління ризиками характери-
зує новий етап у розвитку внутрішнього аудиту – ри-
зикоорієнтований аудит. Відповідно, різноманітність і 
ризиковість діяльності в сучасних умовах вимагають 
застосування широкого кола методів, сукупність яких 
узагальнено на рис. 2.
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Рис. 2. Методи внутрішнього аудиту

Метод аналізу застосовується при дослідженні біз-
нес-планів, стратегій діяльності, показників фінансо-
вого стану, звітності, системи управління ризиками 
тощо. Він поділяється на хронологічний і порівняль-
ний. Хронологічний аналіз дозволяє виявити: послу-
ги, які мають / не мають попиту; необґрунтовані зміни 
попиту на певні послуги в часі тощо. Порівняльний 
аналіз дозволяє встановити рейтинг, якість наданих 
послуг щодо інших суб’єктів. На цій основі органи 
управління можуть окреслити правильні стратегічні 
шляхи подальшого розвитку. 

Правильність здійснення багатьох операцій не за-
вжди можна перевірити за допомогою методів доку-
ментального контролю. Часто виникає потреба про-
вести перевірку наявності грошових коштів, основних 
засобів та інших активів у натуральному вираженні. 
З цією метою використовують методи фактичного 
контролю, у ході якого перевіряють не тільки доку-
менти, а й фактичну наявність грошових коштів і ма-

теріальних цінностей шляхом застосування методів 
експертного оцінювання, візуального огляду, інвента
ризації стану збереження та їх наявності. 

Інвентаризація – метод контролю фактичних за-
лишків основних коштів, товарно-матеріальних цін-
ностей, грошових коштів і стану розрахунків, їх відпо-
відності даним бухгалтерського обліку на певну дату. 
Залежно від ступеня охоплення господарських коштів 
розрізняють суцільні та часткові інвентаризації. Пер-
ші охоплюють усі види господарських коштів (основні 
засоби, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти і 
розрахунки); другі – тільки деякі види цих коштів чи 
об’єкти, що є в окремих підрозділах (дочірніх підроз-
ділах, філіях, відділеннях).

Метод експертного оцінювання базується на прове-
денні спеціалістами експертизи обсягів і якості нада-
них послуг, обґрунтованості нормативів матеріальних 
витрат (ремонт, будівництво приміщень), додержання 
технологічних режимів тощо.
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Візуальний огляд передбачає контроль матеріаль-
но-технічної бази (приміщень, обладнання з організа-
ції праці), зберігання власних товарно-матеріальних 
цінностей та отриманих як заставне майно, стану про-
пускної системи тощо.

Обстеження, як i перевiрка, охоплює окремi сторо-
ни діяльності й оцінює фiнансовий стан, перспективи 
розвитку, необхiднiсть реорганiзацiї чи переорiєнтацiї 
діяльності. У ходi обстеження часто використовують-
ся прийоми опитування, анкетування, що переслiдує 
мету виявлення слабких та сильних сторін діяльності, 
засад, які формують репутацію.

Iнспекцiя – це метод виїзного аудиту, який полягає 
у підтвердженні результатів інвентаризації, фактично-
го існування активів і зобов’язань, а також у перевір-
ці облікових записів. Проводяться з метою загального 
ознайомлення зi станом справ на мiсцях і надання опе-
ративної практичної допомоги.

Метод аналітичного огляду застосовують при ана-
лізі найважливіших показників і тенденцій. Він також 
полягає в аналізі фінансових показників підприємств-
контрагентів, з якими здійснюють чи мають намір 
здійснювати активні і пасивні операції. Метод ана-
літичного огляду охоплює дослідження змін (у тому 
числі прогнозовані показники) діяльності галузей, де 
підприємство сконцентрувало свою діяльність; вивчає 
діяльність підприємств-конкурентів.

Метод оцінки передбачає оцінювання стану, ефек-
тивності, надійності: окремих операцій; виконання 
посадовими особами, персоналом внутрішніх поло-
жень, посадових інструкцій і впливу людського фак-
тору; управлінських та інформаційних систем, у т. ч. 
систем електронних послуг; якості аутсорсингових 
послуг; сфер потенційних збитків.

Діяльність суб’єктів господарювання постійно 
перебуває під впливом зовнішніх ризиків. Для їх об-
меження використовують такий метод внутрішньо-
го аудиту, як моніторинг (наприклад, у постійному 
контролі за платоспроможністю дебіторів). Анало-
гічний контроль підприємства здійснюють шляхом 
моніторингу і за показниками, які характеризують 
їхню діяльність, зокрема, щодо стану ліквідності, до-
тримання лімітів, обмежень, перевищення повнова-
жень посадовими особами, нормативно-правових ак-
тів, внутрішніх положень, виконання рішень органів 
управління та бізнес-планів.

Якщо на діяльність підприємства є скарги щодо 
неякісного обслуговування, в окремих випадках за-
стосовують метод контрольної операції. Переважно 
він застосовується після отримання результатів засто-
сування прийомів внутрішнього аудиту – опитування, 
анкетування. 

Суть і мета методу контрольної операції полягає 
в наданні внутрішнім аудитором грошових засобів 
і роз’ясненні суті проблеми фізичній особі, яка не є 
працівником підприємства, на здійснення окремих 
операцій у конкретному структурному підрозділі. За 
результатами її здійснення зазначена фізична особа 
може підтвердити / спростувати наявну проблему (не-
етичної поведінки, ненадання належної консультації, 
непрофесійність працівників). Наприклад, здаючи 

торговельну виручку, контрагент підприємства на-
дасть більше / менше готівкових коштів (завчасно пе-
рераховані за участі аудитора) відносно грошових до-
кументів. Завершення операції надасть докази чеснос-
ті, уважності та професійності касира або ж, навпаки, 
підтвердить попередні скарги, результати анкетувань 
про наявність проблем у діяльності підприємства. 

Багато проблем у діяльності підприємств пов’язані 
з ефективністю системи внутрішнього контролю, 
рівнем кадрового забезпечення, процесами суттєвої 
плинності працівників. У цій ситуації важливим мето-
дом внутрішнього аудиту є тестування. До нього вда-
ються для стандартизованого визначення ефективнос-
ті системи внутрішнього контролю, індивідуальних 
відомостей про особистості підприємства. За функціо- 
нальною ознакою розрізняють: тести інтелекту, тес-
ти креативності, тести досягнень, тести особистості, 
проективні тести.

Завдяки цьому методові аудитори досліджують, 
окрім ефективності системи внутрішнього контролю, 
компетентність працівників, відповідність посадам, 
які вони обіймають, якість програмного забезпечення. 
На цій основі визначають рівень морального кліма-
ту підприємства, психологічного стану працівників у 
разі виникнення нестандартних ситуацій; конкретних 
працівників, яких належить матеріально стимулювати; 
рівень задоволеності клієнтів якістю надання послуг.

Найбільш точним методом оцінки засобів контро-
лю, вбудованих у програмне забезпечення бухгал-
терського обліку, є безпосереднє вивчення аудитором 
програмних алгоритмів. У цьому разі використовують 
різноманітні засоби тестування програмного забезпе-
чення шляхом введення даних у комп’ютерну систему 
суб’єкта і порівняння отриманих результатів із зазда-
легідь визначеними. 

Є випадки свідомих зловживань через підроблення 
документів, де суперечності виникають між кількома 
взаємопов’язаними документами. У таких випадках 
фальсифікацію виявляють, зіставляючи досліджу-
ваний документ з іншими, який є в контрагента під-
приємства. Для цих цілей аудитори застосовують ме-
тод зустрічної перевірки. Метод зустрічної перевірки 
часто виявляється ефективним, оскільки більшість 
первинних бухгалтерських документів оформляють у 
двох або кількох екземплярах.

Максимальне виключення ризику – основа методу 
нейтралізації вимог і зобов’язань. Цей метод застосо-
вується для прогнозування ризику втрати ліквідності, 
однак залишає підприємство під впливом економічної 
складової відсоткового ризику. Він припускає форму-
вання вимог і зобов’язань синхронно в тому самому 
розмірі, за тих самих умов, за винятком відсоткової 
ставки, яка за вимогами перевищує відсоткову ставку 
щодо зобов’язань на визначену фіксовану маржу, що 
покриває ризик і цільовий прибуток.

Метод моделювання полягає в оцінці майбутніх 
грошових потоків, структурі балансу, позабалансових 
вимог і зобов’язань, економічній вартості підприєм-
ства на основі опису властивостей фінансових інстру-
ментів і припущень про майбутню динаміку відсотко-
вих ставок.
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Розрізняють два види моделювання: статичне і ди-
намічне. Статичне моделювання виконується виходячи 
з наявної структури балансових і позабалансових ви-
мог і зобов’язань у припущенні про припинення, по-
чинаючи з поточного моменту, операцій із залучення і 
розміщення коштів. Динамічне моделювання викону-
ється виходячи з наявної структури балансових і поза-
балансових вимог і зобов’язань, передбачуваних у май-
бутньому операцій із залучення і розміщення коштів.

Основою моделювання служить опис усіх влас-
тивостей фінансових інструментів, що впливають на 
грошовий потік у майбутньому.

Стрестестування – це метод кількісної оцінки 
ризику, який полягає у визначенні величини неузго-
дженої позиції, яка наражає підприємство на ризик, і 
у визначенні шокової величини зміни зовнішніх фак-
торів – валютного курсу, процентної ставки тощо. По-
єднання цих величин дає уявлення про те, яку суму 
збитків чи доходів отримає підприємство, якщо по-
дії розвиватимуться за закладеними припущеннями. 
Стрес-тестування забезпечує визначення потрібного 

розміру капіталу в майбутньому з урахуванням мож-
ливості зміни ринкових умов, які можуть мати нега-
тивний вплив на підприємство. 

Метод аналізу дюрацій заснований на її властивості 
відображати чутливість поточної вартості фінансового 
інструменту до зміни відсоткових ставок: що більша 
дюрація фінансового інструменту, то більш чутлива 
його поточна вартість до зміни ставки (за інших од-
накових умов). Цей метод застосовують підприємства, 
які здійснюють операції з довготерміновими фінансо-
вими інструментами.

Суб’єкти господарювання у вітчизняній практиці 
високим темпом перетворюються в усе складніші ін-
ституції, а турбулентності світової економіки розши-
рюють масштаби кризових явищ між національними 
ринками. Забезпечення керованості розповсюдження 
зовнішніх впливів можливе за змін у методах, підхо-
дах та інструментах внутрішнього аудиту, які відпо-
відатимуть складності внутрішнього, зовнішнього 
середовища і характеризують його як «ризико-орієн-
тований аудит». 
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