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"Теоретичні основи внутрішнього аудиту та його місце в системі
управління компанією"
Встановлено, що в Україні єдина концепція реформування системи
фінансово-господарського контролю відсутня, а при створенні підрозділів
внутрішнього аудиту, визначенні їх повноважень та вимог до внутрішніх
аудиторів вітчизняні компанії використовують рекомендації Міжнародних
професійних стандартів внутрішнього аудиту, рекомендації зовнішніх аудиторів, розробки науковців та власні уявлення найвищого управлінського
персоналу і власників про внутрішній аудит.
Виходячи з реальних потреб користувачів внутрішнього аудиту
визнано актуальним формування єдиної концепції розвитку внутрішнього
аудиту компанії, реалізації його потенційного ресурсу для підвищення
ефективності системи внутрішнього контролю й контролю за ризиками
компанії, а також забезпечення контролю якості внутрішнього аудиту.
Ідентифіковано узагальнений склад об’єктів внутрішнього аудиту, конкретизовано групи об’єктів внутрішнього контролю, стосовно яких суб’єкти
внутрішнього аудиту мають здійснювати дії для надання роз’яснень та
рекомендацій щодо його вдосконалення.
Відповідно до запропонованого підходу до встановлення складу
об’єктів внутрішнього аудиту уточнено визначення поняття "внутрішній
аудит", 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 системи внутрішнього аудиту
пропонується розглядати також національну систему фінансово-господарського контролю, з якою в межах наданих повноважень взаємодіють
суб’єкти внутрішнього аудиту. Розроблено модель системи внутрішнього
аудиту в системі управління компанією, що дозволяє ідентифікувати її як
підсистему системи управління компанією з метою підвищення ефективності внутрішнього контролю.
Зроблено висновок, що в умовах обмеження впливу зовнішнього
контрольного середовища діями регуляторного характеру обов’язком
тих, хто наділений найвищими повноваженнями стосовно визначення
стратегії розвитку компанії, є забезпечення надійного зворотного зв’язку

в системі управління через дотримання належних умов та оптимізацію
функцій внутрішнього аудиту.
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