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На сьогоднішній день для підвищення якості управлінських рішень на підприємстві набув актуальності 
внутрішній аудит. Внутрішній аудит дозволяє швидко виявити поточні проблеми на господарюючому суб’єкті. Для 
усунення недбалості з боку  працівників та навмисного викривлення реального стану на господарюючому суб’єкті на 
підприємствах запроваджується внутрішній контроль. 

Метою даного дослідження є теоретичні обґрунтування та розкриття значення і ролі внутрішнього аудиту на 
підприємстві. Для реалізації мети небхідно вирішити такі завдання: визначити сутність поняття "внутрішній аудит" і 
визначити значення внутрішнього аудиту в структурі умов на підриємстві.  

Необхідність у створенні служби внутрішнього аудиту зумовлена тим, що власникам або керівникам потрібно 
знати реальний стан справ на підприємстві. Керівники підприємства установлюють політику і процедури роботи 
фірми, але, на жаль, робітники не завжди можуть зрозуміти їх або навмисно не виконують їх вказівки за тих чи інших 
обставин. У склад структурного підрозділу входять досвідчені бухгалтери, які згідно з затвердженим керівником 
планом здійснюють за погодженням з головним бухгалтером бухгалтерський контроль – внутрішній аудит. Термін 
"внутрішній аудит" означає оцінювальну діяльність служби, створеної суб’єктом господарювання. До функцій 
внутрішнього аудиту входять, зокрема, перевірка, оцінювання та моніторинг відповідності й функціонування систем 
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.  

Внутрішній аудит є підрозділом суб’єкта господарювання. Незалежно від ступеня самостійності та 
об’єктивності внутрішнього аудиту він не може досяг такого ступеня незалежності, якого вимагають від зовнішнього 
аудитора при висловленні ним думки щодо фінансових звітів. Зовнішній аудитор несе особливу відповідальність за 
висловлену аудиторську думку, і ця відповідальність не зменшується при будь-якому використанні внутрішнього 
аудиту. Усі судження, що стосуються аудиту фінансових звітів, формуються зовнішнім аудитором [1]. 

Також необхідно зазначити, що потреба у внутрішньому аудиті зумовлена також тим, що керівництво не 
займається безпосередньо контролем повсякденної діяльності структурних підрозділів підприємства, тому і відчуває 
потребу в інформації, що формується на більш низькому рівні. Менеджери не спроможні вчасно виявити помилки, 
відхилення або приховані недоліки від заданих вказівок. У таких випадках внутрішні аудитори допомагають у 
вирішенні цілої низки проблем. Внутрішні аудитори допомагають визначити: усунення у майбутньому недоліків або 
відхилень, "зони ризику", вказати на слабкі сторони в управлінні. 

На думку Суха О. Р. та Дяченко А. І. [2], особливу увагу внутрішній аудит привернув низкою чинників:  
по-перше, внутрішній аудит є одним з небагатьох доступних і водночас недооцінених ресурсів, правильне 

використання яких може підвищити ефективність роботи компанії; 
по-друге, низка гучних корпоративних скандалів, яка прокотилася США та Західною Європою, дала підстави 

вважати, що зовнішній аудит може давати значні збої, внаслідок яких зазнають банкрутства навіть найбільші фірми; 
по-третє, наявність у компанії належного корпоративного управління, однією з невід’ємних ланок якого стає 

внутрішній аудит, – позитивний сигнал для потенційних інвесторів та кредиторів.  
В Україні потреба у внутрішньому аудиті виникає на великих підприємствах з різними видами діяльності, на 

яких існує складна розгалужена структура із філіями, дочірніми та підпорядкованими підприємствами. Внутрішній 
аудит запроваджується на підприємстві з метою вдосконалення діяльності господарюючого субєкта, а не на  
виявленя помилок і порушень для подальших висновків і звітів та непотрібних рекомендацій, він направлений на 
виявлення та оцінку слабких сторін та ризиків у роботі підприємства. Внутрішній аудит зосереджений на спрямуванні 
стандартизації та уніфікації облікових процесів для правильного зведення внутрішньої та зовнішньої інформації. 
Причиною недостовірності консолідованої звітності може стати відсутність єдиного методологічного підходу – одні й 
ті ж операції відображаються по-різному, це може відбутися внаслідок того, що територіально відокремлені 
працівники бухгалтерських структурних підрозділів, дочірніх і залежних підприємств.  

Таким чином, можна зробити висновок  про те, що саме завдяки постійному контролю можна  бачити 

реальний стан підприємства. Тому внутрішній аудит поступово займає позиції лідерства у інструменті підвищення 

ефективності управління підприємства. Тому для успішного розвитку підприємства в сучасних умовах наявність 

ефективного внутрішнього аудиту стає невід’ємною частиною успішного розвитку господарюючого субєката. Але 

внутрішній аудит стане корисним лише в тому випадку, якщо перед ним поставлені раціональні завдання. 
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