МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія економіки та управління

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з навчальної дисципліни «Аудит»
обов’язкових компонент
освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Облік і аудит

за темою № 12 - Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

Харків 2021

2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 23.09.21 № 8

СХВАЛЕНО
Методичною радою
Кременчуцького льотного
коледжу
Протокол від 22.09.21№ 2

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від 22.09.21№ 8

Розглянуто на засіданні циклової комісії економіки та управління, протокол від
31.08.21№ 1

Розробники:
викладач циклової комісії економіки та управління, спеціаліст вищої категорії,
викладач – методист Водолазська Н.В.
викладач циклової комісії економіки та управління, спеціаліст вищої категорії,
викладач – методист Бондаренко Л.Ф.

Рецензенти:
1. Голова циклової комісії економіки та управління КЛК ХНУВС, к.е.н.,
спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, Цимбалістова О.А.
2. Професор кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму
Кременчуцького
національного
університету
імені
Михайла
Остроградського, д.е.н., професор Дружиніна В.В.

3
План лекції
1.
Суть внутрішнього аудиту і його організація
2.
Об’єкти і суб’єкти внутрішнього аудиту
3.
Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в ході
аудиту
4.
Методика вивчення стану внутрішнього аудиту
Рекомендована література:
Основна література:
1.
Верига Ю.А, Плаксієнко В.Я., Кулик В.А., Карпенко Є.А.
Облік,
оподаткування та аудит. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2019. – 509 с.
2.
Виноградова М.О., Жидєєва Л. І. Аудит. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ,
2014. – 654c.
3.
Дерев'янко С.І. Аудит. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2016. – 380с.
4.
Лень В.С. Облік і аудит: вступ до фаху. – Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ,
2015. – 272с.
5.
Міжнародні стандарти аудиту (зі змінами та доповненнями)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.apu.net.ua/msa
6.
Огійчук М.Ф. Аудит. Навчальний посібник. - К.: Алерта, 2016. – 752с.
7.
Огійчук М.Ф. Методика і організація аудиту. Навчальний посібник. – К.:
Алерта, 2016. – 304с.
8.
Пилипенко І.І., Каменська Т.О., Корінько М.Д., Проскуріна Н.М., Редько
О.Ю. Сучасний аудит. Підручник. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. –
643 с.
9.
Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України
від 21.12.2017р. № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
10. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ,
2018. – 416с.
Допоміжна література:
11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та
організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі
змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
12. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності:
Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013р. №433 (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від
07.02.2013р. № 73 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. –

4
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
14. Никонович М.О. Аудит. Підручник. – К.: Київ, 2014. – 748с.
15. Петрик О.А. Аудит. Підручник. – К.:КНЕУ, 2015. – 504с.
16. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
17. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ
Міністерства фінансів України від від 02.09.2014р. № 879 (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України від
28.05.1999р. №137 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
19. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України
від 16.07.1999р. № 996-ХIV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
20. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в
Україні:
Закон України від 26.01.1993р. №2939-XII(зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
21. Стельмах В. С. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд:
монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. – С: Університетська
книга, 2015. – 432 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
22. Офіційний портал Верховної Ради України: Законодавство України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
23. Офіційний сайт «Вісник податкової служби України» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua.
24. Офіційний сайт журналу «Все про бухгалтерський облік» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua
25. Офіційний сайт журналу «Дебет-Кредит» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://dtkt.com.ua
26. Офіційний сайт журналу «Податки і бухгалтерський облік» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://i.factor.ua
1. Суть внутрішнього аудиту і його організація
Внутрішній аудит як функція управління дає змогу вчасно виявити й
усунути ті умови та чинники, які не сприяють ефективному веденню
виробництва і досягненню поставленої мети, скоригувати діяльність
підприємства й окремих його складових, встановити, які саме служби і
підрозділи підприємства, а також напрями його діяльності сприяють
досягненню поставлених цілей і підвищенню результативності діяльності
підприємства.
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Внутрішній аудит у сучасних умовах відіграє важливу роль у досягненні
як стратегічних, так і оперативних цілей, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності та ефективне управління підприємством.
Внутрішній аудит є особливою формою контролю, основою планування
обсягу незалежного зовнішнього аудиту та зумовлений внутрішніми
проблемами підприємства. Одним із основних принципів реалізації вимог
внутрішнього контролю є запобігання недостовірній інформації, зловживанням
і крадіжкам, що визначає структуру та напрями внутрішнього контролю.
За визначенням Міжнародних стандартів аудиту внутрішній аудит – це
діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб’єкта господарювання і
яку виконує окремий відділ.
Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання
та моніторинг адекватності й ефективності функціонування систем
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.
Функції внутрішнього аудиту можуть виконувати спеціальні служби або
окремі аудитори, які перебувають у штаті підприємства.
Отже, внутрішній аудит – це незалежна діяльність на підприємстві, метою
якої є отримання достовірної та повної інформації для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень, сприяння ефективному виконанню
завдань та досягнень цілей підприємства.
Внутрішній аудит є невід’ємною частиною системи внутрішнього
контролю і виконує в системі управління такі завдання:
–
нагляд за дотриманням законодавства, внутрішніх норм і правил;
–
збереження та захист активів підприємства та власників;
–
контроль
за
оптимальним
використанням
ресурсів
суб’єкта
господарювання;
–
визначення та попередження ризиків бізнесу;
–
забезпечення достовірності й повноти інформації та звітності;
–
проведення стратегічного аналізу та розробка фінансових прогнозів;
–
забезпечення та сприяння виконанню планів та досягненню мети
діяльності підприємства.
Головною метою внутрішнього аудиту є пошук шляхів підвищення
ефективності діяльності підприємства.
Об’єкти внутрішнього аудиту з’ясовуються залежно від виду діяльності
суб’єкта господарювання.
Розглядаючи питання про форму організації внутрішнього аудиту на
конкретному підприємстві, слід підкреслити, що це питання також має
вирішуватися власником або керівником залежно від мети і завдань,
поставлених перед цією службою. У будь-якому разі служба внутрішнього
аудиту має бути укомплектована кваліфікованими кадрами, які зможуть
виконувати покладені на них функціональні обов’язки. Набагато важливіше
місце внутрішнього аудиту в організаційній структурі підприємства, оскільки
від цього значною мірою залежить ступінь об’єктивності результатів її
діяльності. Основна ознака, за якою внутрішній аудит відрізняють від
зовнішнього, полягає в тому, що він залежний, тобто підпорядкований
керівництву тієї фірми, де він провадиться.
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Проте об’єктивність внутрішнього аудиту забезпечується ступенем його
незалежності в організаційній структурі управління підприємством. Функції
внутрішнього аудиту мають визначатися керівництвом або власником
підприємства залежно від змісту і специфіки діяльності підприємства. Однак
можна виділити низку типових функцій, притаманних внутрішньому аудиту,
незалежно від особливостей діяльності підприємства, на якому він проводиться.
Основна послуга, яку надають внутрішні аудитори, – перевірка
достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності.
Завданням внутрішніх аудиторів є перевірка звітності підрозділів і всієї
організації в цілому. Результатом контролю за діяльністю окремих структур є
складання аудиторського звіту, виявлення відповідності бухгалтерської
звітності цих структур і всієї організації загалом даним бухгалтерського обліку.
Найважливішою функцією служби внутрішнього аудиту є фінансовоекономічний аналіз діяльності суб’єкта господарювання і розроблення її
фінансової стратегії.
Саме це сприяє зростанню ефективності роботи окремих підрозділів і
організації в цілому, дає змогу досягнути мету, яку поставили перед службою
внутрішнього аудиту.
Внутрішній аудит провадить свою діяльність у тісному контакті з
керівництвом підприємства, спеціалістами апарату управління, керівниками
структурних підрозділів.
Отже, ці посадові особи безпосередньо беруть участь у процесі
аудиторської перевірки, застосовують у своїй діяльності його результати,
використовують консультації. Без їх активної участі ефективність внутрішнього
аудиту буде мінімальною.
Робота служби внутрішнього аудиту на підприємстві організовується
відповідно до календарних та індивідуальних планів робіт, які затверджує
керівник підприємства.
Після закінчення будь-якого виду робіт внутрішній аудитор подає
керівникові підприємства аудиторський звіт із зазначенням виявлених або
можливих порушень.
Робота вважається завершеною тоді, коли проблеми, порушені у звіті
внутрішніх аудиторів, розглянуті керівником підприємства (радою директорів) і
видано офіційне розпорядження про прийняття (неприйняття) рекомендацій
аудиторів.

-

2. Об’єкти і суб’єкти внутрішнього аудиту
Основними об'єктами внутрішнього аудиту є:
стан і ведення бухгалтерського фінансового обліку;
фінансова звітність, її вірогідність;
стан необоротних активів і запасів;
забезпеченість підприємства власними обіговими коштами;
платоспроможність і фінансова стійкість;
система управління підприємством;
робота економічних і технічних служб підприємства;
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оподаткування: правильність визначення доходу, що підлягає
оподаткуванню, своєчасність і повнота сплати податків;
планування, нормування і стимулювання;
внутрішньогосподарський контроль;
виробничо-господарська діяльність;
достовірність проектно-кошторисної документації тощо.
Суб’єктом внутрішнього аудиту є: служба внутрішнього аудиту, яка
створюється на підприємстві для виконання контрольних функцій залежно від
мети і завдань, покладених на внутрішніх аудиторів керівництвом
підприємства.
Внутрішні аудитори залежні, підпорядковані керівнику підприємства, вони
проводять як планові, так і позапланові перевірки за вказівкою керівництва
підприємства.
За результатами складають звіт про проведену роботу, звітують перед
керівництвом, дають оцінку, рекомендації, поради та інформацію. Вони не
зобов'язані мати сертифікат. Це може бути фахівець із бухгалтерського обліку,
економіст, фінансист.
Внутрішні аудитори мають такі обов'язки: контроль політики підприємства
щодо сумнівних боргів; перевірка дотримання даної політики; аудиторська
перевірка значних, нетипових та не підтверджених необхідними документами
витрат та ін.
-

3. Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в
ході аудиту
Основна мета вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю клієнта
- підготувати основу для планування аудиту, встановлення виду, термінів
проведення і обсягу аудиторських процедур.
При проведені перевірки стану внутрішнього контролю аудитор маючи у
своєму розпорядженні матеріали дослідження, виконаного перед укладанням
договору, звіт попереднього аудиту, аудитор проводить вивчення системи
внутрішнього контролю.
На першій стадії аудитору слід отримати загальне уявлення про специфіку
і масштаб діяльності клієнта, систему його бухгалтерського обліку.
У процесі первинної оцінки надійності системи внутрішнього контролю
аудитор зобов'язаний брати до уваги те, що:
перевіряють бухгалтерську і господарську документацію клієнта всього
звітного періоду, а не тільки окремих періодів часу;
при перевірці необхідно приділити більше уваги тим періодам діяльності,
в яких мала особливості чи відмінності порівняно з діяльністю типовою для
всього періоду в цілому.
Аудитор, який прийняв за підсумками процедури первинної оцінки
рішення про довіру СВК зобов'язаний в ході аудиторської перевірки
здійснювати процедури підтвердження достовірності цієї оцінки.
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4. Методика вивчення стану внутрішнього аудиту
Послідовність
вивчення
системи
внутрішнього
документування його результатів представлена на рис. 3.

контролю

та

Рис.1 Методика вивчення і документування системи внутрішнього
контролю

