
7
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2014

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При здійсненні виробничої діяльності в умо-

вах становлення ринкової економіки в Україні
важливим завданням є організація внутрішнього
контролю і аудиту як засобу інформаційної
підтримки управлінських рішень. Тому з'явилася
необхідність аналізу стану організації внутрішнь-
ого контролю і аудиту в сучасних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню сутності організації внутрішнь-
ого контролю і аудиту на підприємствах присвя-
чено праці таких вчених: В. Андрєєва, М, Кужель-
ного, Л. Пантелейчука, В. Рудницького, М. Пуш-
кара, С. Бардаша, К. Назарової та ін. [1—8].

Загалом внутрішній контроль і аудит є важли-
вою ланкою системи господарювання на великих
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Внутрішній контроль і аудит є важливою ланкою системи ефективного господарювання на великих підприєм-
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підприємствах. Тому аналіз сучасних тенденцій
внутрішнього контролю і аудиту є досить актуаль-
ним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз внутрішнього контролю
і аудиту і їх вплив на господарську діяльність під-
приємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття внутрішній контроль і аудиту мають
спільне історичне та методологічне коріння, однак
на сучасному етапі є різними дефініціями. Так си-
стема внутрішнього контролю — сукупність орга-
нізаційних заходів, методик і процедур, які прий-
няті менеджментом для впорядкованого і ефектив-
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ного ведення господарської діяльності підприєм-
ства [5].

На початку ХХ століття система контролю
діяльності суб'єктів господарювання представляє
сукупність трьох елементів — розподілу повнова-
жень, ротація персоналу, використання і аналізу
облікових записів. У кінці 40-х років функції внут-
рішнього контролю значно розширилися і стали
включати організацію і координування дій, які на-
правлені на забезпечення активів, перевірку над-
ійності облікової інформації, підвищення ефектив-
ності операцій та ін. Розвиваючись і розширюючи
сфери свого застосування, внутрішній контроль до
кінця ХХ століття перетворився в інструмент кон-
тролю за ризиками.

Будь-яка діяльність всередині підприємства
проходить в рамках двох систем — операційної і
системи контролю. Операційна (організаційна)
система потрібна для досягнення заданої мети.
Система контролю розширює операційну (органі-
заційну) систему і складається у загальному виг-
ляді із процедур, правил, інструкцій, бюджетів,
процедури обліку і звітності.

Внутрішній контроль є процесом, який направ-
лений на досягнення мети підприємства. Він є ре-
зультатом дій менеджменту по плануванню, орган-
ізації, моніторингу діяльності всього підприємства
і окремих його підрозділів. На нашу думку, менед-
жмент підприємства повинен перш за все поста-
вити мету, визначити завдання всього підприєм-
ства і окремих його підрозділів, і побудувати відпо-
відно до цього структуру організації, а в подаль-
шому — забезпечити функціонування ефективної
системи документування і звітності, розподіл по-
вноважень, моніторингу для досягнення цих цілей
і задач.

Важливо відмітити, що підприємству не слід
прагнути до системи контролю, яка б повністю га-
рантувала відсутність відхилень, помилок і неефек-
тивності в роботі. На нашу думку, необхідно орган-
ізувати систему, яка допомагала б їх своєчасно ви-
явити і усунути, сприяючи підвищенню ефектив-
ності діяльності. Ресурси, які направлені підприє-
мством на надмірний контроль, можуть бути вико-
ристані для інших цілей і задач. Однак навіть добре
вибудована і організована система внутрішнього
контролю потребує своєї ефективності як з точки
зору досягнення поставлених цілей, так і економі-
чності. Цьому слугує внутрішній аудит.

Внутрішній аудит представляє собою діяль-
ність з незалежного, об'єктивного аналізу та на-
дання рекомендацій, що допомагає підприємству
в удосконаленні своєї діяльності, досягненні по-
ставленої мети шляхом застосування систематич-
них регламентованих підходів до оцінки та підви-
щення ефективності управління ризиками, конт-
ролю та управління. Таким чином, внутрішній кон-
троль є одним зі способів контрою за ефективні-
стю діяльності підрозділів підприємства.

Із розширенням повноважень і набуттям дос-
віду господарювання власником (керівником) на

підприємствах дедалі частіше зустрічаються
відділи внутрішнього аудиту. Такий структурний
підрозділ об'єднує у своєму складі досвідчених
бухгалтерів, які за затвердженим керівником пла-
ном узгоджено з головним бухгалтером здійсню-
ють бухгалтерський контроль (внутрішній аудит)
достовірності обліку та звітності, їх повноти та
відповідності чинному законодавству, встановле-
ним нормативам і стандартам. Потреба у внутрі-
шньому аудиті зумовлена також тим, що верхня
ланка управління не здійснює безпосереднього
контролю повсякденної діяльності структурних
підрозділів підприємства, у зв'язку із чим вона
відчуває потребу в інформації, що формується на
більш низькому рівні. Менеджери не мають дос-
татньо часу, щоб перевірити виконання вказівок і
часто не можуть своєчасно виявити приховані не-
доліки та їх відхилення [3, 5, 7].

Обсяг і мета внутрішнього аудиту змінюється
і залежить від розміру, структури суб'єкта госпо-
дарювання, вимог менеджменту. Внутрішній аудит
складається з одного чи кількох елементів:

— систем бухгалтерського обліку та внут-
рішнього контролю;

— перевірка господарської та фінансової
інформації;

— перевірка економічної та продуктивної
діяльності;

— перевірка дотримання законів, нормативних
актів та інших вимог.

Внутрішній аудит аналізує фінансово-госпо-
дарську діяльність, застерігає від банкрутства,
вживає заходи, що сприяють підвищенню рента-
бельності підприємства. На промислових підприє-
мствах внутрішній аудит одночасно здійснює тех-
нічний нагляд за виробничим процесом і якістю
продукції [3].

Внутрішній аудит здійснюється на попередній
стадії комерційної угоди, процесі її проходжен-
ня, так і після її завершення.

Аналізуючи останні тенденції внутрішнього
аудиту, необхідно зауважити, що його ефек-
тивність значно підвищується завдяки сучасним
інформаційним технологіям. Він може використо-
вувати не лише первинні внутрішні документи
підприємства, а й порівнювати показники з серед-
німи, найкращими, найнижчими показниками по
галузі, а також з показниками конкурентів.

Становлення і розвиток аудиту здійснюється
під впливом держав і діяльності професійних
організацій, які захищають інтереси конкретних
аудиторів. Найбільш впливовою професійною
організацією в Україні є Всеукраїнський Інститут
внутрішніх аудиторів (ВІВА), який було заснова-
но у 2001 році. Його членами є представники
підприємств різних галузей економіки.

Ефективне впровадження внутрішнього ауди-
ту можливе лише за умови стандартизації. На
жаль, в Україні відсутня стандартизація обліку і
аудиту. Кожний контролюючий орган самостійно
визначає свою термінологію, стандарти і процеду-
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ри їх здійснення. На нашу думку, необхідно прий-
няти єдиний, загальноприйнятний закон, де йшло-
ся б про внутрішній контроль і аудит. У прийнятті
такого закону повинні бути зацікавлені професійні
організації, як обстоюють інтереси конкретних
аудиторів як Аудиторська палата України, Феде-
рація професійних бухгалтерів і аудиторів Украї-
ни, Асоціація бухгалтерів і аудиторів України, Ліга
банківських аудиторів, Гільдія внутрішніх ауди-
торів, Всеукраїнський інститут внутрішніх ауди-
торів. На нашу думку, цим професійним об'єднан-
ням необхідно об'єднатися в одну професійну
структуру, яка зможе повноцінно працювати і за-
хищати інтереси внутрішніх аудиторів.

Необхідно також розробити і затвердити
"Професійні стандарти внутрішнього аудиту" та
"Кодекс етики внутрішнього аудитора" з метою
впровадження та підтримання високих професій-
них та етичних стандартів серед всіх внутрішніх
аудиторів України.

Внутрішній аудитор не лише здійснює аналіз
системи обліку та внутрішнього контрою, він та-
кож вивчає рівень кваліфікації кадрів і їх
відповідність посадам. Після проведеного дослід-
ження аудитор надає рекомендації щодо ефектив-
ної системи добору кадрів. Виважений підбір
кадрів безпосередньо впливає на ефективність
роботи підприємства та його підрозділів.

Загалом до внутрішнього аудиту належать:
матеріально-трудові та фінансові ресурси; госпо-
дарські процеси; економічні результати госпо-
дарської діяльності; організаційні методи та мето-
ди управління тощо.

Таким чином, об'єктами внутрішнього аудиту є:
— організація та ведення бухгалтерського об-

ліку;
— достовірність складання і надання звітності;
— стан використання і збереження майна;
— забезпеченість підприємства власними кош-

тами;
— фінансова стійкість підприємства;
— платоспроможність;
— система управління підприємством;
— якість роботи всіх служб підприємства;
— оподаткування і виконавча дисципліна;
— планування і стан внутрішньогосподарсько-

го контролю;
— нормування і стимулювання;
— організація і технологія виробництва;
— господарські процеси;
— проектно-кошторисна документація та ін.

[3].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
На сьогоднішній день внутрішній контроль і

внутрішній аудит потребують змін. Ці зміни в
кінцевому підсумку направлені на створення не-
обхідних передумов і підвищення ймовірності того,
що підприємство в цілому і його менеджмент до-

сягнуть поставленої мети. Потребують подальших
досліджень розвиток внутрішнього контролю і
аудиту в Україні на промислових підприємствах.
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