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THE ORGANIZATIONAL STAGES OF INTERNAL AUDITING OF AN ENTERPRISE

Визначено організаційні етапи проведення внутрішнього аудиту як засобу інформаційної
підтримки управлінських рішень. Запропоновано методичне забезпечення для ефективної
реалізації етапів внутрішнього аудиту.
The organizational stages of internal auditing as means of informational support for managerial
decisions are defined. The methodological support of effective implementation of internal auditing
is suggested.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При здійсненні виробничої діяльності в умовах ринко$
вої економіки одним із ключових завдань є організація внут$
рішнього аудиту як засобу інформаційної підтримки управ$
лінських рішень. Тому назріла потреба щодо формування
певних підходів відносно організації внутрішнього аудиту.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання сутності організації внутрішнього аудиту на
підприємстві досліджувалися такими українськими вченими,
як Л. Антонова, О. Ляховець, Г. Давидов, В. Рудницький та
ін.
Проте в працях цих науковців не визначена методика
внутрішніх аудиторських перевірок, недостатня кількість
пропозицій щодо модернізації діючої системи внутрішньо$
го аудиту на підприємстві. Аналіз праць науковців свідчить
також про відсутність єдиної точки зору щодо етапів прове$
дення внутрішнього аудиту.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є аналіз особливостей та визначення етапів
організації внутрішнього аудиту.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналізуючи праці науковців [1—8] можна виділити такі
етапи проведення внутрішнього аудиту: організаційний, до$
кументально$ознайомчий, регламентаційно$методичний ета$
пи, етапи проведення аудиту на місцях, узагальнення та
формування звітів, реалізація результатів аудиту на
підприємстві.
Організаційний етап внутрішнього аудиту передбачає
формування групи і призначення керівника; визначення мети
та критеріїв аудиту; встановлення об'єкта для здійснення
аудиту і налагодження зв'язку з ним.
На організаційному етапі здійснюється деталізація цілей
у контексті загальної мети аудиту. Після визначення мети
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аудиту необхідно встановити його обсяг та межу: Таблиця 1. План внутрішнього аудиту на підприємстві
підрозділи підприємства, перелік процесів, що
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɩɥɚɧɭ ɚɭɞɢɬɭ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɩɥɚɧɭ ɚɭɞɢɬɭ
підлягають аудиту, а також строки його проведен$
Ɂɦɿɫɬ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɚɭɞɢɬ
ня. Необхідно також визначитися з критеріями Ɇɟɬɚ ɚɭɞɢɬɭ
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɚɭɞɢɬɭ
Ɇɨɜɚ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɦɨɜɚ ɡɜɿɬɭ
аудиту. Їх встановлення є важливим завданням ɋɮɟɪɚ ɬɚ ɦɟɠɚ ɚɭɞɢɬɭ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡɚ
організаційного етапу внутрішнього аудиту, оск$
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɭ
ільки саме критерії визначають особливості Ⱦɚɬɚ ɚɭɞɢɬɭ
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ
здійснення і характер аудиторських перевірок. ɑɚɫ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɜɢɬɨɤɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ
ɬɚɽɦɧɢɰɿ
До критеріїв внутрішнього аудиту підприємства ɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ
Ȼɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɭ
відносимо: стандарти, методики, регламенти, си$ Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɥɟɣ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɱɥɟɧɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɚ ʀɯ
стеми управління, контракти та ін.
Наступним організаційним етапом внутрішнь$ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɯ
ого аудиту є встановлення можливостей його
здійснення та формування групи з аудиту з врахуванням ком$ дацій [6] у плані аудиту виділяють обов'язкові та додаткові
петентності, яка необхідна для виконання мети аудиту. По реквізити, які узагальнено в таблиці 1.
План аудиту підлягає аналізу і прийняттю замовником
можливості, підбір групи аудиторів повинен здійснюватися
з урахуванням принципу дистанціювання, тобто таким чи$ аудиту з подальшим направленням його об'єкту аудиту до
ном, щоб забезпечити нейтральність аудиторської групи від початку аудиту. На регламентаційно$методичному етапі внут$
рішнього аудиту визначають робочі завдання для груп ауди$
об'єкту аудиту і виключити конфлікт всередині групи.
Для зниження витрат при проведенні внутрішнього ауди$ ту.
Ефективно використовуючи ресурси аудиту, керівник,
ту для виконання технічної роботи щодо збору інформації в
групу також доцільно включити студентів$випускників спец$ консультуючись з групою, розподіляє між учасниками відпо$
іальності "облік і аудит", які проходять практику на даному відальність за проведення аудиту конкретної ділянку. Важ$
підприємстві. Із поглибленням своїх знань за спеціальністю, ливим і відповідальним кроком регламентаційно$методич$
вони матимуть змогу ближче ознайомитися із професією ного етапу внутрішнього аудиту є підготовка робочих доку$
аудитора, здійснюючи діяльність в умовах реального ментів, необхідних у ході аудиту. Робочі документи склада$
ються членами групи аудиту на основі аналізу інформації,
підприємства.
Кінцевою стадією організаційного етапу є налагоджен$ що стосується їхніх завдань з аудиту, і можуть містити: пе$
ня відповідальними за аудит попереднього зв'язку з об'єктом релік контрольних питань і плани відбирання інформації під
аудиту. Такий підхід забезпечить встановлення способу об$ час аудиту, бланки для реєстрування інформації такої, як
міну інформацією з об'єктом аудиту, підтвердження повно$ дані аудиту та протоколи нарад [7].
Крім рекомендованих робочих документів також мо$
важень щодо проведення аудиту, обмін інформацією про
термін проведення аудиту і склад групи, попередженням і жуть бути застосовані й опитувальні листи, які розсилають$
запитом щодо доступу до відповідних документів, визначен$ ся перед проведенням аудиту на місцях разом з повідом$
ням правил безпеки на місцях аудиту, погодженням присут$ ленням про його проведення для ознайомлення підрозді$
лами та їх заповнення. Використання опитувальних листів,
ності спостерігачів або супроводжуючих осіб [2—3].
Документально$ознайомчий етап внутрішнього аудиту на нашу думку, надає такі переваги: скорочення часу прове$
призначається для аналізу документації, яка стосується об$ дення аудиту на місцях; перетворення підрозділу, що є об$
'єкту аудиту та визначення відповідності системи докумен$ 'єктом аудиту, на учасника аудиторської перевірки; психо$
тації критеріям аудиту. Тобто завданням цього етапу внутр$ логічна підготовка підрозділу, що є об'єктом аудиту, до ро$
ішнього аудиту є вивчення стану, структури і змін, що відбу$ боти аудиторів. Опитувальні листи після заповнення повер$
таються аудиторові для їх обробки. Опитувальні листи в про$
лися з моменту минулого аудиту.
Ми вважаємо, що у ході аналізу документального за$ цесі обробки підлягають аналізу відносно повноти, правиль$
безпечення особлива увага повинна приділятися виявлен$ ності та правдивості отриманих відповідей. Виявлені
ню можливих протиріч між діючими та заново введеними відповіді, що підлягають сумніву, стають об'єктом додатко$
документами; наявності загального опису без необхідного вої перевірки.
У ході аудиту в робочі документи можуть бути внесені
рівня конкретизації діяльності. Такі місця в тексті свідчать
про те, що порядок здійснення діяльності до кінця не виз$ відповідні корективи з урахуванням інформації, зібраної під
начений або не здійснюється. Тому аудитор повинен відміти$ час аудиту. Такий підхід забезпечує свободу аудиторської
ти для себе, що у подальшому аудиті особливо увагу при$ діяльності та відповідає принципу динамізму. Робочі доку$
менти підлягають обов'язковому збереженню до кінця ауди$
ділити саме цим розходженням.
У разі встановлення невідповідності документації кері$ ту.
Етап проведення аудиту на місцях включає такі кроки
вник групи повинен повідомити зацікавлених в аудиті осіб.
Крім того необхідно прийняти рішення щодо доцільності як: проведення наради, обмін інформацією під час аудиту,
продовження аудиту чи його призупинення до вирішення збір та перевірки інформації, підготовка даних аудиту, підго$
товка висновків аудиту, проведення заключної наради.
проблем, пов'язаних із документацією.
На початку аудиту на місцях керівником групи з аудиту
У разі позитивного рішення щодо проведення внутріш$
нього аудиту за результатами документально$ознайомчого проводиться попередня нарада за участю керівництва об'єк$
етапу аудитор повинен визначити ключові аспекти аудиту. та аудиту (підрозділу). Метою проведення наради є ознай$
Підготовку плану аудиту відповідно до виданих завдань омлення об'єкту (підрозділу) з планом і методами аудиторсь$
на аудит, визначення і розподіл робочих завдань для учас$ кої перевірки і формування позитивного ставлення до неї.
Залежно від виду аудиту та рівня його складності вини$
ників аудиту та підготовку робочих документів передбаче$
но регламентаційно$методичним етапом. Ми вважаємо, що кає необхідність в обміні інформацією між членами групи
розробка плану полегшує координацію аудиторської групи та з об'єктом аудиту. Для реалізації цього члени групи з ауди$
та зменшує можливості відхилення ходу аудиту від затвер$ ту змушені проводити наради для обміну інформацією, оці$
дженого графіку. Необхідність складення плану аудиту, який нювання ходу виконання аудиту і корегування, в разі потре$
деталізує, враховує сферу, складність та кваліфікацію учас$ би, робочих завдань. Про хід аудиту та про виявлення про$
ників аудиторської групи забезпечує оптимізацію витрат часу блем керівник групи з аудиту повинен періодично повідом$
й ефективність його використання. Відповідно до рекомен$ ляти керівника підрозділу, що є об'єктом аудиту.
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Таблиця 2. Звіт внутрішнього аудиту
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɭɧɤɬɢ Ɂɜɿɬɭ ɚɭɞɢɬɭ
Ɇɟɬɚ ɚɭɞɢɬɭ
ɋɮɟɪɚ ɚɭɞɢɬɭ
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ɡ
ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ʀʀ ɱɥɟɧɿɜ
Ⱦɚɬɚ ɿ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɭ
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɚɭɞɢɬɭ
ɉɨɜɧɿ ɞɚɧɿ ɚɭɞɢɬɭ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɝɪɭɩɢ ɚɭɞɢɬɭ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɩɭɧɤɬɢ Ɂɜɿɬɭ ɚɭɞɢɬɭ
ɉɥɚɧ ɚɭɞɢɬɭ
ɉɿɞɫɭɦɨɤ ɚɭɞɢɬɭ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɛ’ɽɤɬɭ ɚɭɞɢɬɭ
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɟɬɚ ɚɭɞɢɬɭ
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ
ȿɥɟɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɨɯɨɩɥɟɧɿ
ɇɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɝɪɭɩɨɸ ɡ
ɚɭɞɢɬɭ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɚɭɞɢɬɭ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ
ɉɥɚɧɢ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɿɣ
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɭ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ Ɂɜɿɬɭ
ɩɪɨ ɚɭɞɢɬ

Під час аудиту на місцях відповідним відбором має бути
зібрана інформація згідно з метою, сферою та критеріями
аудиту. Процес збору і обробки інформації складається із:
обрання аудитором джерел отримання інформації; збір
інформації методом опитування, спостереження за діяльні$
стю чи аналізом документів для отримання свідчень аудиту;
оцінювання доказів аудиту для формування даних аудиту;
аналіз даних аудиту; формування висновків за результатами
аудиторської перевірки. Виявлені невідповідності фіксують$
ся в акті невідповідностей встановленої на підприємстві фор$
ми. Записи стосовно невідповідностей повинні бути коротки$
ми, але достатніми для розробки ефективних заходів, надан$
ня якісної картини для аудитора, що в майбутньому буде пе$
ревіряти ефективність ліквідації виявлених невідповідностей.
Завершальною стадією етапу проведення аудиту на
місцях є організація заключної наради, на якій мають бути
всі зацікавлені сторони.
Усі розбіжності щодо даних і висновків аудиту між гру$
пою з аудиту і об'єктом аудиту потрібно обговорити і, бажа$
но, погодити. У разі їх непогодження треба внести в прото$
кол думки обох сторін процесу аудиту.
Етап узагальнення та формування звіту аудиту перед$
бачає підготовку та схвалення і розсилання звіту про аудит.
Відповідальним за підготовку звіту про аудит і за його зміст
є керівник групи з аудиту.
На нашу думку, зазначений документ повинен містити
повний, точний, стислий і чіткий опис проведеного аудиту.
На основі вивчення праць науковців, які займалися пробле$
мами внутрішнього аудиту нами визначені пункти, що по$
винні відображатися у звіті внутрішнього аудиту.
У "Звіт з аудиту" повинно бути включене: звіт (довідка
про проведення перевірки); протоколи невідповідностей;
плани корегувальних і поліпшувальних дій, протоколи по$
передньої і заключної наради та ін.
Звіт з аудиту готується протягом погодженого терміну
(не більше десяти днів) одразу після завершення аудиту. Звіт
аудиту підлягає аналізу та схваленню згідно з методиками
програми аудиту. Схвалений звіт розсилається зацікавленим
структурам.
Останнім етапом внутрішнього аудиту є етап завершен$
ня та реалізації результатів аудиту. Він розпочинається тоді,
коли виконано всі роботи за планом аудиту.
Завершальним етапом аудиторської перевірки є форму$
вання справи аудиту. Для цього всі матеріали аудитів комплек$
туються в окрему справу під відповідним реєстраційним номе$
ром. Справа зберігається згідно з установленим терміном.

ності підприємства. Узагальнюючи праці нау$
ковців, ми виділяємо такі етапи проведення внут$
рішнього аудиту: організаційний, документаль$
но$ознайомчий, регламентарно$методичний,
проведення аудиту на місцях, узагальнення та
формування звітів, реалізація результатів ауди$
ту. Проведення внутрішніх аудитів за цією схе$
мою дозволить ефективно підтримувати функ$
ціонування і контроль системи управління під$
приємством.
У подальшому було б доцільно оцінити резуль$
тати внутрішнього аудиту на підприємствах різних
галузей промисловості України.
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