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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ
Мултанівська Т. В.
Воінова Т. С.

УДК 657.633

Уточнено визначення поняття "внутрішній аудит" відповідно до запропонованого підходу до встановлення складу об’єктів внутрішнього аудиту, що дозволяє
розглядати внутрішній аудит як систему взаємопов’язаних елементів, яка взаємодіє
з іншими елементами системи внутрішнього контролю компанії, а також з елементами системи управління нею. Як зовнішнє середовище відносно функціонування
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системи внутрішнього аудиту розглянуто також національну систему фінансовогосподарського контролю, з якою в межах наданих повноважень взаємодіють
суб’єкти внутрішнього аудиту. Розроблено модель системи внутрішнього аудиту в
системі управління компанією.
Ключові слова: внутрішній аудит, системний підхід, система внутрішнього
контролю, система управління, ризик.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ЕГО МЕСТО
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
УДК 657.633

Мултановская Т. В.
Воинова Т. С.
Уточнено определение понятия "внутренний аудит" в соответствии с предложенным подходом к установлению состава объектов внутреннего аудита, что
позволяет рассматривать внутренний аудит как систему взаимосвязанных элементов, которая взаимодействует с другими элементами системы внутреннего контроля компании, а также с элементами системы управления ею. Как внешняя среда относительно функционирования системы внутреннего аудита рассмотрена
также национальная система финансово-хозяйственного контроля, в которой в
пределах предоставленных полномочий взаимодействуют субъекты внутреннего
аудита. Разработана модель системы внутреннего аудита в системе управления
компанией.
Ключевые слова: внутренний аудит, системный подход, система внутреннего контроля, система управления, риск.

THEORETICAL PRINCIPLES OF INTERNAL AUDIT AND ITS PLACE
IN THE SYSTEM OF COMPANY MANAGEMENT
UDC 657.633

T. Multanivska
T. Voinova
The definition of the term "internal audit" in accordance with the proposed
approach to installation of internalation audit objects, which allows us to consider
internal audit as a system of interrelated elements interacting with other elements of
the system of internal control, as well as elements of management system is specified.
It is proposed to consider the national system of financial and economic control
iterrelating with internal audit subjects within the granted powers as the envirоnment
relative to the system of internal audit functioning. The model of internal audit system in
the company management system is elaborated.
Key words: internal audit, system approach, the system of internal control, management system, risk.
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Трактування питань теорії та організації
внутрішнього аудиту (ВА) дотепер залишається
неоднозначним: існують розбіжності в термінології, не прийняті законодавчі акти, які б регламентували порядок проведення ВА та його понятійну
базу. Більш того, у вітчизняному законодавстві
відсутнє визначення самого поняття "внутрішній
аудит". Це стримує практичне його впровадження
через відсутність однозначного розуміння суспільством як самої суті ВА, так і його потенціалу щодо
сприяння вдосконаленню процесів корпоративного управління та управління ризиками. У зв’язку з
цим дослідження теоретичних засад ВА в контексті реформування фінансового контролю є
актуальним.
Пошуки шляхів підвищення ефективності та
якості системи внутрішнього контролю привели до
включення в орбіту наукових інтересів фахівців на
пострадянському просторі теоретичних, методологічних та організаційних аспектів ВА. При цьому
через обмеженість власної практики ВА, а відтак і
поля для наукових узагальнень протягом тривалого часу методологічною основою для обґрунтування висновків та пропозицій у цій галузі були переважно праці західних авторів, а саме: Р. Адамса,
А. Аренса, Р. Доджа, Дж. К. Лоббека, Р. Монгомері,
Дж. Робертсона та ін. Зважаючи на здобутки західної теорії та практики щодо організації ВА, безумовно, запозичення цього досвіду загалом мало позитивний вплив. Проте згодом виявилися й недоліки
такого підходу, що полягали в недостатній адаптованості розробок до специфіки становлення ринкових відносин в Україні, реалій і потреб вітчизняних
бізнесових структур та їх власників. Усвідомлення
цього дало поштовх розширенню досліджень у цій
галузі. Серед дослідників, які займаються проблемами ВА, особливо необхідно відмітити внесок
Андрєєва В. Д., Богомолова А. М., Бурцева В. В.,
Дорош Н. І., Жмінька С. І., Каменської Т. А., Макальської А. К., Пантелєєва В. П., Пугачева В. В.,
Редька О. Ю., Рудницького В. С., Сафонової М. Ф.,
Суйца В. П., Ткаченко А. М., Усача Б. Ф., Хорохордіна М. М., Швирьової О. І., Шеремета А. Д. та ін.
Разом з тим низка питань, пов’язаних із застосуванням сукупності політик, процедур та методів ВА
як елементів єдиної системи, потребує подальшої
розробки в контексті забезпечення органічної єдності різних видів фінансово-господарського контролю.
Мета статті – теоретичне обґрунтування підходів до визначення поняття "внутрішній аудит" та
розбудови моделі системи внутрішнього аудиту як
підсистеми системи управління компанією. Для досягнення мети дослідження вирішені такі завдання:
розкрито сутність ВА з метою подальшого уточнення його розуміння в умовах реформування фінансового контролю; розроблена модель системи

ВА для ідентифікації її в системі управління з метою підвищення ефективності внутрішнього контролю.
Аналіз показав, що в Україні єдина концепція
реформування системи фінансово-господарського
контролю відсутня. На державному рівні здійснюються певні організаційні заходи щодо реформування лише окремих її складових, зокрема, впровадження державного фінансового аудиту, державного
фінансового моніторингу тощо. Стосовно ВА має
місце нормативно-правове регламентування обов’язковості запровадження ВА окремими категоріями
суб’єктів господарювання, зокрема, публічними акціонерними товариствами, банками тощо, але єдині
стандарти ВА не прийняті. Тому при створенні підрозділів ВА, визначенні їх повноважень та вимог до
внутрішніх аудиторів компанії використовують рекомендації Міжнародних професійних стандартів
внутрішнього аудиту [1] (офіційний переклад українською мовою відсутній), рекомендації зовнішніх аудиторів, розробки вітчизняних і зарубіжних науковців
та власні уявлення найвищого управлінського персоналу і власників про ВА.
У числі здобутків теорії ВА 2007 – 2012 рр.
можна відмітити, перш за все, монографії "Аудит
в Україні. Морфологія" О. Ю. Редька [2] та "Внутрішній аудит. Сучасний погляд" Т. О. Каменської [3].
Слід зазначити, що за останні п’ять років захищена лише одна докторська [4] та п’ять кандидатських дисертацій, цілком присвячених питанням ВА.
Незважаючи на важливі наукові результати, цього
вкрай недостатньо для комплексного вирішення теоретичних проблем розвитку ВА в Україні.
Проведений аналіз публікацій показав, що
в теперішній час відбувається поглиблення та
уточнення теоретичних і методологічних засад
ВА з урахуванням набутого в Україні власного
досвіду організації ВА в різних галузях економіки
та стосовно різних об’єктів аудиту. Виходячи з
реальних потреб користувачів ВА, на порядок
денний виносяться проблеми формування єдиної концепції розвитку ВА, реалізації потенційного ресурсу ВА для підвищення ефективності системи внутрішнього контролю й контролю за
ризиками компанії, а також забезпечення контролю якості ВА. Разом з тим слід зазначити, що
застосування комплексного й системного підходів до дослідження ВА в цілому дало позитивний
ефект: незважаючи на дискусійність більшості
положень теорії ВА, створена теоретична база,
прийнятна для подальшого розвитку та вироблення національної концепції ВА. Але більшість
досліджень усе ж таки стосуються системи внутрішнього контролю або системи управління підприємством. Безумовно, проблеми, пов’язані із
визначенням і реалізацією функцій ВА в системі
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управління компанією, необхідно розв’язувати.
Проте в сучасних умовах, на думку авторів, не
можна забувати й про те, що система внутрішнього контролю компанії є відкритою системою і
не тільки як частина системи управління, яка
нею не управляє [5, с. 57], а й як складова національної системи фінансово-господарського контролю. У методологічному плані національну систему господарського контролю розглядають як
органічну єдність його видів: державного, внутрішньогосподарського, аудиторського та суспільного [6, с. 51].
Заходи щодо модифікації національної системи фінансово-господарського контролю, які в
Україні визначаються як реформування, є здебільшого розрізненими й спрямовані на внесення змін у
функціонування окремих ланок і переважно такої її
складової, як підсистема фінансового контролю. Ці
процеси загалом не є змінами на основі нової парадигми, а лише реалізацією формального підходу.
Безперечно, певна формалізація процедур контролю потрібна завжди, але вона не повинна підмінятись бюрократизацією фінансового контролю. Крім
того, настав час, коли не можна просуватись по
шляху реформ без чіткого визначення місця й ролі
ВА як елемента національної системи фінансовогосподарського контролю.
На сьогоднішній день практично немає дискусій стосовно трактування ВА як елемента системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Це підтверджує й визначення, подане, зокрема,
Янчевою Л. М, Макеєвою З. О. та Барановою А. О. [7].
Проте ще наприкінці 90х років ХХ сторіччя цей
висновок, незважаючи на наявність перекладів робіт західних науковців на пострадянському просторі, не видавався незаперечним [8], що призводило
до ототожнення понять "внутрішній аудит" та "внутрішній контроль" й відповідного ототожнення завдань та функцій ВА і внутрішнього контролю. Разом з тим у роботах вітчизняних та зарубіжних
вчених, а також нормативних документах й зараз
використовуються різні підходи до трактування
дефініції "ВА", а саме як: система [9 – 11], незалежна експертна діяльність [12], організація діяльності
та сукупність процедур внутрішнього контролю [13], діяльність [14; 15], процес контролю [16],
аудит [17], підтвердження та консультування [18],
надання незалежних та об’єктивних гарантій і консультацій [1].
Множинність існуючих підходів свідчить про
недостатню розробленість питання: йде науковий
пошук найбільш вдалого визначення, яке б найбіль-

шою мірою розкривало притаманні ВА риси. Дійсно, кожне з наведених визначень розкриває певну
рису ВА. Так, розкриття ВА як системи вказує на
те, що він є складною структурою, яка включає низку елементів. Визначення ВА як діяльності говорить про те, що властиві ознаки розкриваються через дії певних осіб – суб’єктів ВА. Наявність певних
ознак вказує на функції ВА, які визнає той чи інший
автор. Загалом маємо визначення, які більшою чи
меншою мірою спираються на трактування, наведені в тому чи іншому стандарті. Порівняно нещодавно у вітчизняній теорії набуло поширення трактування ВА як надання певних гарантій та
консультацій, що відповідає положенням Міжнародних професійних стандартів ВА [1]. Проте вітчизняний користувач ВА недостатньо обізнаний із цими дефініціями. Тому, на думку авторів, доцільно
вживати більш прийнятні у вітчизняному науковому
та практичному обігу терміни "рекомендації" і
"роз’яснення" при розгляді способу надання результатів своїх дій суб’єктом ВА.
Таким чином, проведене дослідження теоретичних та методологічних засад ВА дозволяє уточнити визначення поняття "внутрішній аудит". Під
ВА пропонується розуміти діяльність уповноважених суб’єктів щодо надання незалежної та об’єктивної
оцінки систем управління ризиками, контролю або
корпоративного управління та надання роз’яснень і
рекомендацій тим, хто наділений найвищими повноваженнями в компанії, з метою підвищення ефективності діяльності.
Таке трактування дозволяє, по-перше, розглядати ВА як систему взаємопов’язаних елементів – суб’єкта, об’єктів, процесу, результату, дій
працівників, яка взаємодіє з іншими елементами
системи внутрішнього контролю компанії, а також
з елементами системи управління компанії, а, подруге, ідентифікувати узагальнений склад об’єктів
ВА, тобто процеси корпоративного управління,
процеси управління ризиками, систему внутрішнього контролю, а також конкретизувати групи
об’єктів внутрішнього контролю, стосовно яких
суб’єкти ВА мають здійснювати дії для надання
роз’яснень та рекомендацій щодо його вдосконалення. Як зовнішнє середовище відносно функціонування системи ВА пропонується розглядати
також національну систему фінансово-господарського контролю, з якою в межах наданих повноважень взаємодіють суб’єкти ВА (наприклад,
при проведенні зовнішнього аудиту, спілкуванні з
органами державного фінансового контролю).
Модель системи ВА наведена на рисунку.
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Рис. Модель системи внутрішнього аудиту
Цей висновок є обґрунтованим, оскільки автори враховували положення теорії систем [19 – 21],
а також результати досліджень вітчизняних науковців стосовно системності внутрішнього контролю [5]
та бухгалтерського обліку [22].
Так, система ВА функціонує відповідно до
принципів, характерних для складних систем:
принципу цілісності і відокремленості – складається з низки взаємопов’язаних інформаційними
потоками елементів, властивості системи не можуть
бути повною мірою окреслені без визначення властивостей елементів;
принципу комунікативності – система ВА не
ізольована від інших систем, перш за все, системи
внутрішнього контролю та системи управління компанією, що дозволяє вивчити обмін інформаційними
потоками на рівні компанії, а також національної системи фінансово-господарського контролю;
принципу ієрархічної підпорядкованості – ВА
є одночасно системою та підсистемою системи внут-

рішнього контролю, системи управління компанією,
національної системи фінансово-господарського
контролю, які стосовно неї є системами вищого порядку;
принципу необхідної розмаїтості – ВА – це
функція системи внутрішнього контролю, а також
системи управління компанією, вона не може існувати відокремлено від організаційної структури системи управління компанією;
принципу структурності – структура ВА не
може розглядатися відокремлено від цілей дослідника.
Таким чином, ВА є, з одного боку, самостійною функцією внутрішнього контролю та управління
з притаманними властивостями, а з іншого – кібернетичною системою, розвиток якої здійснюється відповідно до визначених принципів. В умовах реформування системи фінансового контролю значущість
оптимізації системи ВА незрівнянно зростає. Обмеження впливу зовнішнього відносно економічного
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суб’єкта контрольного середовища діями регуляторного характеру та контрольними діями через механізми оподаткування зобов’язує тих, хто наділений
найвищими повноваженнями стосовно визначення
стратегії розвитку компанії, забезпечувати надійний
зворотний зв’язок у системі управління через запровадження, створення належних умов та оптимізацію функцій ВА.
____________
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Васюренко В. О.
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Визначено сутність фінансової безпеки. Обґрунтовано необхідність фінансової безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах.
Уточнено сутність поняття "фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності
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