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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Через постійні зміни  в економіці та в законодавстві, що призводять до змін організації та методики 

ведення бухгалтерського обліку, і як наслідок змін господарської діяльності  самих підприємств  несе за 
собою виникнення певних проблем у галузі аудиторської діяльності. Саме належним чином 
організований внутрішній аудит може змінити вплив негативних явищ на діяльність  суб’єктів 
господарювання.  

Основною метою даної статті є  розглянути особливість  та необхідність організації  внутрішнього 
аудиту, та вплив на покращення діяльності підприємств. В результаті зробити висновок щодо 
налагодження порядку організації внутрішнього аудиту та усунення проблемних питань. 

 Досить швидко етапи розвитку внутрішнього аудиту набувають поширення у практиці, що дозволяє 
оновлювати системи проведення аудиту на підприємствах.  Кожне підприємство прагне мати гарантію 
достовірності  та законності складання фінансової  звітності та ведення бухгалтерського обліку.   

 Для того щоб розібратися в проблемних питаннях  з якими стикаються внутрішні аудитори  
підприємства необхідно розібратися з функціями які повинні виконуватися.  Функції  внутрішнього аудиту  
визначаються  згідно з вимог керівництва підприємства, і в такому самому порядку  можуть змінюватися. 

Можна виділити  певні типові функцій внутрішнього аудиту, які не будуть залежати від особливостей 
діяльності підприємства загалом це: вивчення стану бухгалтерського обліку їх моніторинг та розроблення 
рекомендацій щодо удосконалення цих систем; складання та надання висновків і звітів про проведення 
перевірки; оцінку використовуваного підприємством програмного забезпечення; зменшення ризиків у 
проведенні операцій, пов'язаних з ефективним використанням ресурсів; перевірку наявності, стану і 
забезпечення збереження майна; оцінку ефективності механізму внутрішнього контролю у структурних 
підрозділах підприємства.  

Дані функції внутрішнього аудиту з певним змістом залежать від  діяльності підприємства і мають 
здійснюватися тим органом управління, якому підпорядковується служба внутрішнього аудиту. 

Проаналізувавши функції можна виділити ряд проблемних питань, які потребують вирішення: 
недостатній рівень кваліфікованості аудиторів  розглядається,  як недостатність  розробок з формування 
спеціалістів з внутрішнього аудиту, не зосередження уваги щодо вмінь та навиків внутрішнього аудитора як 
спеціаліста; недостатність розроблених методичних посібників з аудиторського контролю, які будуть 
спрямовані на регулювання діяльності; відсутність типових форм документів, для конкретної діяльності. 

Дані проблеми розглядаються  на прикладі кожного підприємства і призводять до меншої 
ефективності здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві та недовіри до такої системи. 

Але враховуючи ці недоліки можна виділити ряд позитивних тенденцій до яких призведе внутрішній 
аудит, якщо підприємство буде залучати внутрішніх аудиторів: 

– Розробка аудитором рекомендацій щодо удосконалення  обліку на підприємстві, що призведе до 
зменшення витрат; 

– Якщо буде  впроваджена ефективна система внутрішнього аудиту то це підвищить  цікавість 
інвесторів; 

–  Виявлення порушень які були допущені та можуть бути допущені при неправильному веденні 
бухгалтерського обліку. 

– Отже, для того, щоб був досконалий внутрішній аудит на підприємстві його потрібно 
організовувати, розглядати всі моменти, врахувати недоліки, а проблеми аудиторської діяльності 
потребували і будуть потребувати вдосконалення завжди, тому що це складний процес, який потрібно 
налагоджувати. 
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