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У статті розглянуті проблеми розвитку 
внутрішнього аудиту в Україні та шляхи 
їх вирішення. На основі досліджень науково-
практичних джерел запропоновано визна-
чення місії внутрішнього аудиту внутріш-
ньогрупових операція, а також окреслений 
ряд завдань аудиту внутрішньогрупових 
операцій.
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В статье рассмотрены проблемы разви-
тия внутреннего аудита в Украине и пути 
их решения. На основе исследований научно-
практической литературы предложено 

определение миссии внутреннего аудита 
внутригрупповых операций, а также ряд 
задач аудита внутригрупповых операций.
ключевые слова: внутренний аудит, мис-
сия внутреннего аудита, внутригрупповые 
операции, группа.

The article considers the problems of develop-
ment of internal audit in Ukraine and ways of 
their solution. Based on the research of scientific 
and practical literature, we propose a definition of 
the internal audit mission of intra-group transac-
tions and a number of audit tasks for intra-group 
transactions.
Keywords: Internal audit, internal audit mission, 
intra-group transactions, group.

Постановка проблеми. Незважаючи на чис-
ленну кількість наукових праць з питань внутріш-
нього аудиту, варто зазначити, що більшість авторів 
розглядає внутрішній аудит лише з позицій широ-
кого теоретичного розуміння, часто ототожнюючи 
завдання внутрішнього аудиту із завданнями зовніш-
нього аудиту чи внутрішнього контролю, а також 
приділяючи мало уваги проблемі інтеграції системи 
внутрішнього аудиту у групі підприємств. Також 
існує потреба у дослідженні питання формування 
внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій, 
який забезпечує менеджмент групи інформацією про 
ефективність взаємодії учасників групи.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження питань сутності, методики, функцій, 
завдань внутрішнього аудиту знайшли своє відо-
браження у підручниках, монографіях, статтях та 
інших наукових працях таких вчених-економіс-
тів: Н.І. Дорош, Л.В. Гуцаленко, Т.О. Каменська, 
М.Р. Лучко, В.В. Немченко, А. Петрик, М.С. Пушкар, 
О.Ю. Редько, О.В. Сметанко, В.П. Хомутенко.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
уточнення сутності внутрішнього аудиту, визначення 
місії та завдання внутрішнього аудиту внутрішньо-
групових операцій.

виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні досвід аудиту не перевищує 30 років, 
а розвиток внутрішнього аудиту знаходиться ще 
у зародковому стані. Внутрішній аудит з’явився, 
з нашої точки зору, як наслідок розриву різних рівнів 
управління: управління аудитом на рівні держави 
і управління аудитом на рівні компанії, відповідно 
виявилося, що корпоративне управління стало 
невід’ємною частиною аудиту. У розвитку внутріш-
нього аудиту в Україні існує ще декілька проблем, 
що характеризують стан даної сфери діяльності 
компаній.

Перша проблема – це проблема законодавчої бази. 
Одним із головних заходів, що дозволить усунути виниклі 
питання в теорії і практиці внутрішнього аудиту, є ство-
рення в Україні, окрім законодавства по зовнішньому 
аудиту, системи нормативного регулювання з внутріш-
нього аудиту. Більшість підприємств країни зобов’язані 
щорічно підтверджувати показники фінансової звітності. 
Мета зовнішнього аудиту – підтвердити даними бухгал-
терського обліку фінансову звітність організації. Але 
при цьому зовнішній аудит не ставить перед собою 
завдання виявити недобросовісні цілі відповідальних за 
складання звітності, якщо всі правила бухгалтерського 
обліку застосовані правильно. Це завдання може вирі-
шити тільки внутрішній аудит. Потреба у внутрішньому 
аудиті виникає у зв’язку з тим, що вище керівництво 
не займається повсякденним контролем діяльності 
організації і нижчих управлінських структур.

Друга проблема – це проблема методичного 
забезпечення внутрішнього аудиту. З нашої точки 
зору, у складі методичного забезпечення внутріш-
нього аудиту повинні бути представлені:

– аудиторські стандарти з різних перевірок вну-
трішнього аудиту;

– стандарти внутрішнього аудиту, що забезпе-
чують дотримання вимог законодавства;

– стандарти внутрішнього аудиту щодо відповід-
ності фактичної діяльності організації положеннями 
установчих документів;

– норми, правила, керівництва з процедур вну-
трішнього аудиту;

– методичні рекомендації щодо процесу внутріш-
нього аудиту та отримання аудиторських доказів;

– критерії визначення повноти інформаційного 
забезпечення за кожним видом внутрішнього аудиту;

– методичні рекомендації щодо використання 
нормативно-правових актів, запровадження і засто-
сування внутрішньогосподарських регламентів;
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– методичні рекомендації щодо реалізації результа-
тів аудиторської перевірки внутрішнього аудиту та впро-
вадження рішень і пропозицій керівництву організації;

– звіти внутрішніх аудиторів щодо проведених 
перевірок, консультаціях і виданих рекомендаціях.

Внутрішній аудит є складовою частиною загального 
аудиту, який організовують на економічному суб’єкті 
в інтересах власників. У вітчизняному законодавстві 
не затверджено визначення «внутрішнього аудиту». 
Спільні риси, які виділяються фахівцями, дозволяють 
констатувати, що внутрішній аудит – це незалежна 
діяльність всередині організації, спрямована на оцінку 
ефективності її роботи. Наведемо визначення, яке 
дає внутрішньому аудиту Інститут внутрішніх аудито-
рів: «Внутрішній аудит – це незалежна, об’єктивна 
діяльність з надання впевненості та консультаційних 
послуг, що має приносити користь організації та 
покращувати її діяльність. Внутрішній аудит допо-
магає організації досягати поставлених цілей за 
допомогою системного, упорядкованого підходу до 
оцінки і підвищення ефективності процесів управління 
ризиками, контролю і корпоративного управління» [7].

Метою внутрішнього аудиту, як випливає з визна-
чення, є вдосконалення діяльності організації. Під-
креслимо – не виявлення порушень і помилок для 
наступних висновків і покарання винних, не напи-
сання звітів на кілька десятків сторінок з сотнею 
важких у виконанні рекомендацій, а побачити і оці-
нити ризики, слабкі сторони в роботі групи та дати 
рекомендації, спрямовані на поліпшення і підви-
щення ефективності систем і процесів.

Мета внутрішнього аудиту, на думку деяких авто-
рів, представлена у табл. 1.

Таблиця 1
визначення мети внутрішнього аудиту 

вітчизняними науковцями
автор мета внутрішнього аудиту

Шостаківська Н.М. удосконалення організації 
і управління виробництвом, 
виявлення й мобілізація резервів 
його росту, безпека бізнесу.

Кулаковська Л.П. допомогти членам суб’єкта 
господарювання ефективно 
виконувати свої функції.

Маліков В. В. ефективне використання наяв-
них ресурсів підприємства;
– забезпечення безперебійного 
та ефективного функціонування 
підприємства;
– надання повної, правдивої, 
якісної та неупередженої інфор-
мації щодо діяльності підпри-
ємства його внутрішнім користу-
вачам

Кудирко О. М. сприяти ефективному вико-
нанню завдань і цілей, задля 
яких функціонує підприємство.

Джерело: розроблено автором на основі джерел [3, 5, 6, 8].

Як видно з табл. 1, основна мета внутрішнього 
аудиту – оперативно виявити поточні проблеми, зна-
йти резерви підвищення ефективності діяльності, 
підвищити ефективність роботи співробітників і під-
приємства, а також захистити інтереси власників. 
Особливість внутрішнього аудиту в тому, що він 
здійснюється у момент здійснення і документального 
оформлення господарських операцій, що дозволяє 
своєчасно виявляти недоліки в роботі і застосувати 
відповідні заходи до їх попередження.

Аналіз наукових досліджень показав, що, незва-
жаючи на численну кількість наукових праць з питань 
внутрішнього аудиту, варто відзначити, що більшість 
авторів розглядає внутрішній аудит лише з позицій 
широкого теоретичного розуміння, часто ототожню-
ючи завдання внутрішнього аудиту із завданнями 
зовнішнього аудиту чи внутрішнього контролю, 
а також приділяючи мало уваги проблемі інтеграції 
системи внутрішнього аудиту у групі підприємств. 
Тому варто продовжувати дослідження питання вну-
трішнього аудиту з точки зору формування та роботи 
системи внутрішнього аудиту у групі компаній.

Створення інтегрованої моделі внутрішнього 
аудиту передбачає використання елементів орга-
нізаційного проектування, яке являє собою процес 
створення нової структури (служби внутрішнього 
аудиту у групі підприємств) і зв’язків усередині неї. 
Інтеграція передбачає взаємодію служб внутріш-
нього аудиту у кожній бізнес-одиниці зі службою 
внутрішнього аудиту материнської компанії, що 
працюють по єдиній методології, ґрунтуючись на 
загальних цілях, завдання та принципи функціону-
вання групи. Особливістю групи компаній є наявність 
дочірніх компаній, які функціонують за принципом 
поділу (спеціалізації) у процесі створення готового 
продукту (виробничий, сервісний, комерційний блок 
і т. д.). Логічно, що між учасниками групи виникають 
господарські операції – внутрішньогрупові операції, 
при цьому здійснюються розрахунки. Контролю-
ючою організацією усіх таких операцій виступає 
материнська компанія. Функції управління дочірніми 
компаніями у групі включають: облік, контроль, ана-
ліз, планування і мотивацію. Найбільш складною є 
організація і реалізації функції обліку і контролю. 
На нашу думку, найбільш ефективною формою 
організації облікового процесу у групі компаній 
може бути визнана така, яка дозволяє вирішити 
проблему контролю над діяльністю дочірніх компа-
ній і нівелювати певні труднощі, що виникають із-за 
територіальної роз’єднаності її бізнес-одиниць. Це 
пов’язано з додатковим документообігом; зниженням 
оперативності збору облікових даних; відсутністю 
ефективних автоматизованих засобів для їх збору.

І саме служба внутрішнього аудиту забезпечує 
керівництво групи необхідною інформацією для 
прийняття рішень щодо взаємодії учасників групи. 
Тобто мета і завдання внутрішнього аудиту внутріш-
ньогрупових операцій полягає не лише у забезпе-
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ченні контролю процесу бухгалтерського обліку чи 
підтвердження достовірності фінансової звітності.

У своєму дослідженні Т.О. Каменська провела 
опитування серед власників та керівників підпри-
ємств щодо функціональних завдань, які делегуються 
службам внутрішнього аудиту в сучасних умовах 
і у підсумку отримала такий результат: з усієї сукуп-
ності завдань внутрішніх аудиторів, частка завдань 
з перевірки бухгалтерського обліку становить 40%, 
виявлення фактів розкрадань активів та іншого шах-
райства – 28%, інвентаризація активів – 22%. [2]. Що 
знову ж таки доводить факт того, що більшість як 
науковців, так і управлінців все ж таки доволі ототож-
нюють мету створення внутрішнього аудиту з метою 
відділу контролю чи зовнішнього аудиту.

Так Н.В. Гойло визначає мету внутрішнього 
аудиту стану внутрішньогрупових розрахунків, як 
підтвердження достовірності фінансової звітності 
в усіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам 
законів України, положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку або інших правил (внутрішніх поло-
жень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами 
користувачів в частині внутрішньогрупових розра-
хунків підприємств, що входять до складу групи [1]. 
Тобто фактично мета внутрішнього аудиту відповідає 
меті аудиту фінансової звітності, лише у розрізі 
внутрішньо групових розрахунків. Відповідно до 
Міжнародного стандарту аудиту 200 «Ціль і основні 
принципи аудиту фінансової звітності» мета полягає 
у встановленні аудитором відповідності фінансової 
звітності у всіх суттєвих аспектах чинному зако-
нодавству, що регламентує порядок підготовки та 
подання фінансових звітів.

Міжнародні стандарти професійної практики вну-
трішнього аудиту (МСПВУ) не визначають поняття 
мети внутрішнього аудиту, проте, у новій редакції 
2017 року з’являється поняття місії внутрішнього 
аудиту, яке Інститут внутрішніх аудиторів трактує так: 
«збільшувати та зберігати вартість організації 
шляхом надання ризик-орієнтованих й об’єктивних 
аудиторських послуг, консультацій та професійної 
думки» [9].

Необхідно відзначити, що дочірні компанії при 
здійсненні внутрішньогрупових операцій пере-
слідують різні цілі, а рішення щодо їх оптимізації 
для групи в цілому приймаються в умовах неви-
значеності. Завдання служби внутрішнього аудиту 
в даному випадку полягає не тільки у визначенні 
достовірності показників, відображених у бухгал-
терській звітності дочірньої компанії, але і ступеня 
ефективності їх здійснення. Зрозуміло, що спочатку 
ми маємо уявлення лише про побажання сторін 
у частині їх доходів і витрат, а результативного їх 
значення заздалегідь не відомі.

На основі вище наведеного дослідження про-
понуємо розглянути на запропоновані нами визна-
чення місії внутрішнього аудиту внутрішньогрупових 
операцій та окреслення переліку завдань.

Місія внутрішнього аудиту внутрішньогрупових 
операцій – надання необхідної інформації про стан 
та перспективи здійснення внутрішньогрупових 
операції Раді директорів та виконавчому керівни-
цтву для допомоги у забезпеченні досягнення цілей 
компанії.

Завдання аудиту внутрішньогрупових операцій:
– перевірити договори, які формуються при 

внутрішньогрупових угодах на дотримання вимог 
нормативно-правових актів та внутрішньої політики 
компанії;

– визначити правильність відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку, у внутрішній 
і фінансовій звітності оборотів та залишків із вну-
трішньогрупових операцій;

– перевірити правильність відображення залиш-
ків внутрішньогрупових розрахунків у фінансовій 
звітності учасників групи підприємств;

– оцінити якість роботи облікового персоналу 
щодо правильності ведення бухгалтерського обліку 
внутрішньогрупових операцій;

– наглядати за формуванням внутрішньогру-
пових націнок;

– розробити пропозиції щодо формування вну-
трішніх націнок, які б не порушували умов транс-
фертного ціноутворення і разом з тим забезпечували 
необхідний перерозподіл активів у середині групи;

– визначити ступінь реалізації матеріалів мину-
лого внутрішнього аудиту стану внутрішньогрупових 
розрахунків у господарській діяльності учасників 
групи підприємств;

– підготувати та надати інформацію власникам 
про ефективність здійснення внутрішньогрупових 
розрахунків;

– розробити та надати рекомендації власникам 
щодо мінімізації витрат при здійсненні внутрішньо-
групових розрахунків;

– розробити та надати план проведення і визна-
чення доцільності наступних внутрішньогрупових 
операцій;

– оцінити усі ризики, які виникають, чи можуть 
виникнути при проведенні внутрішньогрупових опе-
рацій;

– оцінити вплив та вигоду здійснення внутріш-
ньогрупових операцій як на діяльність окремого 
учасника групи, так і групи компаній в цілому.

Відповідно до вказаної загальної місії та переліку 
завдань під час здійснення внутрішнього аудиту 
внутрішньогрупових операцій перевіряється:

– повнота та своєчасність розрахунків з учасни-
ками групи підприємств;

– наявність, правильність оформлення і дотри-
мання умов договорів та інших документів, що визна-
чають права та обов’язки сторін з постачання ТМЦ, 
виконання робіт (надання послуг) тощо;

– дотримання чинного законодавства, правомір-
ність, доцільність та обґрунтованість управлінських 
рішень відповідних посадових осіб при здійсненні 
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розрахункових операцій з підприємствами, що вхо-
дять до складу групи.

Таким чином, виконуючи окремі завдання вну-
трішнього аудиту внутрішньогрупових операцій, 
досягається не тільки місія внутрішнього аудиту, але 
й загальна мета управління в групі підприємств. Зви-
чайно, набір завдань служби внутрішнього аудиту 
стосовно внутрішньогрупових операцій може зміню-
ватися залежно від потреб власників для прийняття 
рішень відносно подальшої діяльності підприємств – 
учасників групи.

висновки з проведеного дослідження. Запро-
поновані у статті шляхи усунення проблем розвитку 
внутрішнього аудиту, місія та завдання внутрішнього 
аудиту внутрішньогрупових операцій можуть слу-
жити підставою для удосконалення функціонування 
відділу внутрішнього аудиту у групах підприємств. 
Проте, незважаючи на проведене дослідження, 
існує потреба подальшого детального вивчення 
організації системи внутрішнього аудиту у контексті 
розвитку ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту 
внутрішньогрупових операцій.
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