1
– затверджує чітку концепцію (політику,стратегію) управління ризиками, властивими банківському бізнесу;
– затверджує схему розподілу прав та обов’язків на всіх
рівнях організаційної структури;
– забезпечує нагляд за діяльністю топ-менеджерів у
сфері управління ризиками
(тобто нагляд за оцінкою,
контролем і моніторингом
ризиків);
– проводить регулярний
аналіз стану системи внутрішнього контролю;
– вимагає від топ-менеджерів
пояснень у випадках перевищення затверджених розмірів ризику по операціях;
– передбачає покладання
на службу внутрішнього аудиту обов’язків з перевірки
відповідності між госпо-

Наглядова Рада
2
– розробляє концепцію
(стратегію, політику)
управління ризиками,
яка оцінюється та затверджується наглядовою радою;
– здійснює реалізацію
концепції
схваленої
наглядовою радою;
– впроваджує корпоративну культуру, що
відповідає
високим
етичним стандартам;
– забезпечує розробку
інструкцій, що включають у себе принципи
політики, процедури
та стандарти управління ключовими ризиками у головних бізнеспідрозділах;

Група менеджерів
вищої ланки

Комітет з аудиту та
служба внутрішнього
аудиту
3
– перевіряють додержання
менеджментом
політики, принципів та
процедур управління ризиками;
– домагаються гарантій
належного функціонування систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
– контролюють достовірність і точність інформації, що одержується
наглядовою радою від
менеджменту;
– регулярно звітують перед наглядовою радою
про дотримання політики та процедур управління ризиками;
– сприяють поліпшенню
взаємодії між наглядовою
радою і менеджментом;
– контролюють відповідність оцінених ризиків

Розподіл обов’язків з управління ризиками підприємства

4
– оцінює властиві ризики підприємства;
– аналізує та оцінює
інформацію про ризики, яку отримує у
процесі проведення
аудиту;
– вивчає суть операцій, що здійснюються підприємством та
схем для їх проведення;
– перевіряє додержання менеджментом встановлених
принципів політики
та процедур управління ризиками;
– перевіряє інформацію, що надається менеджментом
наглядовій раді, акціонерам і регулювальним органам;

Зовнішній
Аудитор
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1
дарськими операціями та
політикою управління ризиками;
– делегує топ-менеджерам
права на розробку та реалізацію стратегії підприємства
у сфері управління ризиками
та закріплює ці права у спеціальному документі, залишаючи за собою обов’язок
оцінки та затвердження стратегії;
– визначає зміст і періодичність звітів про управління
ризиками, які надаються
топ-менеджерами, службою
внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
– забезпечує впровадження
належних принципів наймання та винагороди осіб,
зайнятих у сфері управління
ризиками;
– здійснює щорічну оцінку
роботи генерального директора, у тому числі і його дій у
сфері управління ризиками.

2
– впроваджує ефективну
систему внутрішнього
контролю, у тому числі процедуру постійної
оцінки всіх суттєвих ризиків, здатних негативно
вплинути на досягнення
цілей підприємства;
– впроваджує процедури
контролю дотримання
затверджених розмірів
ризику та негайного
оповіщення топ-менеджерів про порушення
даних розмірів;
– забезпечує виконання
службою внутрішнього аудиту завдань, що
включають у себе оцінку
системи внутрішнього
контролю та перевірку
відповідності між операційною діяльністю та
політикою управління
ризиками;
– розробляє та впроваджує систему підготовки
звітів, які направляються у наглядову раду та
адекватно відображають
ситуацію у сфері управління ризиками.

3
діяльності з керування ризиками;
– перевіряють всі аспекти
діяльності керування ризиками;
– забезпечують ефективний контроль менеджменту над поточними операціями, розмірами ризику
по операціях і заходами,
прийнятими у випадку
перевищення границь
оцінки ризику;
– забезпечують глибоке
осмислення менеджментом політики та процедур
управління ризиками та
отримання необхідного
досвіду реалізації даної
політики;
– оцінюють поточну
операційну діяльність
підприємства з погляду
належного управління ризиками та формують рекомендації з поліпшення
ситуації у цій сфері.

4
– повідомляє наглядову раду, акціонерів
та регулювальні
органи про ступінь
об’єктивності інформації, що надається
з боку менеджменту
підприємства.

Продовження табл. 4.3
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Рис. 4.5. Оцінка відповідальності управлінського персоналу
в системі управління ризиками
системою заходів, спрямованих на збір, аналіз та обробку інформації
про фактори, що впливають на відкриті ризикові позиції, оцінку їх
величини на конкретну дату, вивчення їхньої динаміки, аналіз змін та
інформаційне сприяння розробці програми застосування анти ризикових методів, що враховують специфіку конкретного підприємства.
Моніторинг зазвичай передує використанню інших прийомів
ризик-менеджменту та дозволяє налагодити взаємодію різних підрозділів підприємства, відпрацювати технології збору та обробки даних,
методи розрахунків величини ризику та аналізу його динаміки, а також
розробити форми звітів. У ході моніторингу аналізуються внутрішнє
та зовнішнє середовище підприємства, стан операційної діяльності і
вже прийняті підприємством рівні ризиків окремих операцій. При виявленні загрози настання ризикових подій відбувається процес оцінки
передбачуваних ризиків.
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4.3. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого
викривлення під час проведення аудиту
У відповідності до МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків
суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його
середовища», бізнес-ризик це ризик, що є наслідком значущих умов,
подій, обставин, діяльності або бездіяльності, які можуть негативно
вплинути на здатність суб’єкта господарювання досягти своїх цілей
та реалізувати свої стратегії, а також наслідком встановлення невідповідних цілей і стратегій.
Бізнес-ризик є ширшим, ніж ризик суттєвого викривлення фінансової звітності, хоча й включає останній. Бізнес-ризик може виникнути
внаслідок зміни або складності. Невизнання необхідності у змінах
також може призвести до виникнення бізнес-ризику.
Розуміння бізнес-ризиків, на які наражається суб’єкт господарювання, збільшує ймовірність ідентифікації ризиків суттєвого викривлення, оскільки більшість бізнес-ризиків зрештою матимуть фінансові
наслідки і, отже, вплив на фінансову звітність. Однак аудитор не несе
відповідальності за ідентифікацію або оцінку всіх бізнес-ризиків, оскільки не всі бізнес-ризики призводять до виникнення ризиків
Приклади питань, які аудитор може розглянути при отриманні
розуміння цілей, стратегій та пов’язаних бізнес-ризиків суб’єкта
господарювання,що можуть призвести до виникнення ризику суттєвого викривлення фінансової звітності,включають(табл. 4.4):
Ризики викривлення фінансової звітності
З погляду фінансової звітності процес оцінки ризиків підприємства визначає:
– як управлінський персонал ідентифікує ділові ризики, які
стосуються фінансових звітів відповідно до застосовуваної
концептуальної основи такої звітності,
– як оцінюється важливість та ймовірність настання подій ризику,
– як керівництво приймає рішення у відповідь на події ризику,
як управляє діями та процесами,
– якими є результати управління ризиками.
Ризики, які стосуються надійності фінансової звітності, включають внутрішні та зовнішні події, операції або обставини, які можуть
204

Розділ 4.

Оцінка функціонування системи управління ризиками

Таблиця 4.4
Можливі фактори впливу на ризики підприємства
Фактори впливу
1
Зміни в середовищі

Новий персонал
Нові або
модернізовані
інформаційні системи
Швидке зростання
Нові технології

Нові моделі бізнесу,
продукти або види
діяльності
Корпоративна
реструктуризація

Великий обсяг
операцій з
нерезидентами

Нові бухгалтерські
вимоги

Характеристика
2
зміни в законодавчому, операційному,
ринковому середовищі можуть привести до
змін конкуренції, появи суттєво відмінних
ризиків
новий персонал може мати свою точку зору
відносно внутрішнього контролю або інше
його бачення
значні та швидкі зміни в інформаційних
системах можуть змінити ризики, пов’язані з
внутрішнім контролем
значне та швидке розширення діяльності
може створити перенавантаження на засоби
контролю, збільшити ризик помилок тощо
впровадження нових технологій або
інформаційних систем у виробничі процеси
може змінити ризики, пов’язані з внутрішнім
контролем
вхід до нових сфер бізнесу або впровадження
нових операцій, щодо яких у суб’єкта бракує
досвіду, може потягти нові ризики, пов’язані
із внутрішнім контролем
реструктуризація може супроводжуватися
скороченням персоналу та змінами в
розподілі обов’язків та усталеності нагляду
за системами, що може змінити ризик,
пов’язаний з внутрішнім контролем
збільшення операцій з нерезидентами або
придбання закордонних компаній створюють
нові, нерідко унікальні ризики, які можуть
впливати на внутрішній контроль (наприклад,
додаткові або зрослі ризики від операцій з
іноземною валютою).
прийняття нових або зміна чинних
бухгалтерських принципів, стандартів може
вплинути на ризики, пов’язані з підготовкою
фінансової звітності
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трапитися та негативно вплинути на можливість суб’єкта господарювання ініціювати, записати, обробити та надати у вигляді звітів
фінансові дані, які будуть відповідати твердженням управлінського
персоналу щодо результатів діяльності.
Після визначення ризиків, керівництво розглядає імовірність їх
виникнення, їх значущість, та необхідність відповідних дій. Керівництво може ініціювати плани, програми або дії відносно певних ризиків
або може вирішити прийняти ризик через незначні втрати або з інших
причин.
Відповідно до МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його
середовища» ризики відносно викривлення фінансової звітності мають
джерела, що їх перелік наведено у таблиці 4.5.
Умови та події, які можуть указувати на ризики істотного перекручування фінансової звітності:
– діяльність в економічно та політично нестабільних регіонах;
– діяльність на нестабільних ринках;
– діяльність, що піддається складним і надмірним регулювальним впливам;
– проблеми безперервності діяльності підприємства, його ресурсної забезпеченості та ліквідності, у т.ч. – втрата важливих
клієнтів;
– перешкоди в доступі до капіталу та кредитів;
– зміни в галузі, до якої належить суб’єкт господарювання
(критичні для бізнесу);
– зміни в ланцюгах постачання;
– розробка або представлення на ринок нових продуктів чи
послуг, або ж перехід до нових видів діяльності;
– експансія до нових регіонів;
– зміни усередині суб’єкта господарювання, як от: значні придбання або реорганізація, або інші незвичайні події;
– ймовірність продажу суб’єкта господарювання або сегментів
бізнесу;
– наявність складних асоціацій, бізнес-утворень або спільних
підприємств;
– використання позабалансового фінансування, послуг (щодо
управління капіталом та подібних) від спеціалізованих
суб’єктів господарювання та інші складні домовленості щодо
фінансування;
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Характер суб’єкта
господарювання

Галузь,
нормативна
база та інші
зовнішні факторі,
включаючи
застосовувану
основу подання
фінансової
звітності

Середовище
підприємства
1
Цілі та стратегії, а
також відповідні
ділові ризики, які
можуть призвести
до ризиків
перекручування
фінансової
звітності

– фінансово-господарські операції,
– структура власності та управління,

2
Для врахування внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на підприємство, вищий управлінський персонал визначає мету, яка служить
загальним планом.
Стратегія є операційним підходом,
застосовуючи який управлінській
персонал має намір досягти мети.
Мета та стратегія повинні переглядатися та змінюватися виходячи зі
змін в середовищі підприємства.
Галузеві фактори включають:
– умови, які існують в галузі
пов’язані з питаннями технології;
– конкурентне середовище,
– характер бізнесу;
– ступень регулювання;
– нормативне середовище в якому
працює підприємство

Джерела ризиків. Коментарі

Таблиця 4.5

– ринок та конкуренція,
– цінова конкуренція,
– циклічність та сезонність діяльності,
– технологія виробництва,
– нормативна база регулювання галузі,
– оподаткування,
– облікові принципи та концептуальні
основи складання фінансової звітності,
– вимоги щодо охорони довкілля,
– політика уряду щодо галузі,
– загальна ситуація в економіці,
– наявність фінансування,
– інфляція
– складність структури підприємства;
– власність та стосунки між власниками
та іншими особами;

3
– розвиток галузі,
– нові продукти та послуги,
– законодавчі та нормативні вимоги,
– нові вимоги до обліку,
– поточна та майбутня потреба у
фінансуванні,
– розвиток комп’ютерних технологій

Приклади питань для оцінки ризиків

Ризики викривлення фінансової звітності та їх джерела
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Відповідність облікової політики
підприємства його бізнесу,
галузевим особливостям,
концептуальним основам
укладання фінансової звітності

Вимірювання та перевірку фінансових
результатів діяльності суб’єкта господарювання здійснює управлінський
персонал підприємства з метою оцінки, відповідності діяльності цілям,
означеним вищим керівництвом або
власниками, третіми сторонами.

Вимірювання
та перевірка
фінансових
результатів
діяльності
суб’єкта
господарювання

2
– типи інвестицій,
– метод структурування та
фінансування підприємства

Вибір та
застосування
облікової політики
та причини її
зміни

1

– ключові показники діяльності;
– аналіз показників фінансової діяльності,
їх зіставлення з показниками попередніх
періодів та інших підприємств;
– бюджети, прогнози, звіти підрозділів;
– вимірювання показників діяльності
персоналу та політика мотивації

3
– ділові операції (характер джерел доходу,
продукти або послуги, місцезнаходження
виробництва, ключові клієнти, важливі
постачальники, пов’язані особи);
– інвестиції (заплановані або зроблені
придбання, інвестиції в цінні папери,
капітальні інвестиції);
– фінансування (структура запозичених
коштів, наявність дочірніх, спільних або
асоційованих підприємств);
– фінансова звітність (облікові принципи
та прийнята практика, оцінка за
справедливою вартістю, облік операцій в
іноземній валюті)
– методи, які використовує підприємство
для обліку важливих та незвичних
операцій;
– зміни облікової політики підприємства;
– нові стандарти звітності та законодавчі
вимоги;
– наявність операцій щодо обліку яких не
існує належних рекомендацій

Продовження табл. 4.5
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–
–

значні обсяги операцій з пов’язаними сторонами;
нестача персоналу з належним знанням бухгалтерського обліку та з належними навичками підготовки фінансових звітів;
– ротації на ключових посадах, у т.ч. – звільнення ключових
керівників;
– слабкість внутрішнього контролю, особливо тих ділянок, які
не надглядаються управлінським персоналом;
– невідповідність стратегій суб’єкта господарювання в сфері
інформаційних технологій стратегіям його бізнесу;
– зміни в середовищі інформаційних технологій;
– принципова зміна систем інформаційних технологій, пов’язаних з фінансовою звітністю;
– запити щодо діяльності або фінансових результатів діяльності
суб’єкта господарювання з боку регуляторних та державних
органів;
– перекручування в минулих періодах, факти щодо наявності
істотних коректувань в минулому помилок або в поточному
періоді;
– великі суми нерегулярних або незвичайних операцій, у т.ч. –
операції між підрозділами підприємства та з високим рівнем
доходу в поточному періоді або в минулому;
– операції, які реєструються в обліку, базуючись на намірах
управлінського персоналу (бездокументні);
– впровадження нових стандартів бухгалтерського обліку;
– облікові вимірювання, які вимагають складних розрахункових процесів;
– події або операції, які припускають істотну неточність виміру, у т.ч. – облікові оцінки;
– судові позови в процесі розгляду або умовні зобов’язання.
Процедури оцінки ризиків та пов’язані дії
Аудитор повинен виконати процедури оцінки ризиків для забезпечення основи для ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності та тверджень.
Значний ризик – ідентифікований та оцінений ризик суттєвого
викривлення, що, за судженням аудитора, потребує спеціального
розгляду аудитором.
Процедури оцінки ризиків – аудиторські процедури, які виконують для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його
середовища, в тому числі внутрішнього контролю суб’єкта господарю209
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вання, визначення й оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства або помилки на рівні фінансової звітності та тверджень.
Однак процедури оцінки ризиків самі по собі не надають достатніх та прийнятних аудиторських доказів, на яких ґрунтується думка
аудитора.
Отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль, є постійним і динамічним
процесом збору, оновлення й аналізу інформації протягом усього аудиту. Таке розуміння формує систему критеріїв, у межах якої аудитор
планує аудит та здійснює професійні судження в ході всього аудиту,
наприклад при:
– оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності;
– визначенні суттєвості відповідно до МСА 320;
– розгляді прийнятності вибору та застосування облікових політик і достатності розкриття інформації у фінансовій звітності;
– ідентифікації сфер, які можуть вимагати спеціального розгляду аудитором, наприклад операції з пов’язаними сторонами,
прийнятність використання управлінським персоналом
припущення щодо безперервності або аналіз ділової мети
операцій;
– формулювання очікувань для використання при виконанні
аналітичних процедур;
– здійсненні дій у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення;
– оцінці достатності та прийнятності отриманих аудиторських
доказів, таких як прийнятність припущень, усних і письмових
запевнень управлінського персоналу.
Інформація, отримана внаслідок виконання процедур оцінки
ризиків і пов’язаних заходів, може використовуватись аудитором
як аудиторські докази для підтвердження оцінок ризиків суттєвого
викривлення. Крім того, аудитор може отримати аудиторські докази
щодо класів операцій, залишків на рахунках або розкриття інформації
та відповідних тверджень, а також щодо операційної ефективності
заходів контролю, навіть якщо такі процедури не планувались окремо
як процедури по суті або тести заходів контролю. Аудитор може також
вирішити виконати процедури по суті або тести заходів контролю одночасно з процедурами оцінки ризиків, оскільки це буде ефективно.
Аудитор використовує професійне судження для визначення обсягу необхідного розуміння. Ризики, які необхідно оцінити, включають
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як ті, що спричинені помилкою, так і ті, які спричинені шахрайством
та на які поширюється МСА 315.
Процедури оцінки ризиків мають включати таке (табл. 4.6):
Таблиця 4.6
Процедури оцінки ризиків
Процедури
1
Подання запитів
до управлінського
персоналу та
інших працівників
суб’єкта
господарювання,
які, на думку
аудитора,
можуть мати
інформацію, яка,
ймовірно, може
допомогти при
ідентифікації
ризиків суттєвого
викривлення
внаслідок
шахрайства або
помилки

Пояснення
2
Значна частина інформації, отриманої аудитором
у ході подання запитів, надається управлінським персоналом та особами, відповідальними за
фінансову звітність. Однак аудитор може також
отримувати інформацію або інші точки зору при
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення через подання запитів до інших осіб суб’єкта господарювання та інших працівників з різними рівнями повноважень. Наприклад:
– запити до тих, кого наділено найвищими повноваженнями, можуть допомогти аудитору отримати розуміння середовища, в якому складається
фінансова звітність;
– запити до персоналу підрозділу внутрішнього
аудиту можуть надати інформацію щодо процедур
внутрішнього аудиту, виконаних протягом року
стосовно структури та ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання;
– запити до працівників, які займаються ініціюванням, обробкою або реєстрацією складних чи
незвичайних операцій, можуть допомогти аудитору оцінити прийнятність вибору і застосування
певної облікової політики;
– запити до внутрішнього юридичного консультанта суб’єкта господарювання можуть надати
інформацію з таких питань, як судові справи,
дотримання законів і нормативних актів, знання
про шахрайство або підозрюване шахрайство, що
може вплинути на суб’єкт господарювання, гарантії, післяпродажні зобов’язання, домовленості
із діловими партнерами та значення контрактних
умов;
– запити до персоналу відділу маркетингу або
відділу реалізації можуть надати інформацію про
зміни у маркетингових стратегіях суб’єкта господарювання, його тенденції реалізації або контрактні домовленості з його клієнтами
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Продовження табл. 4.6
1
Аналітичні
процедури

Спостереження
та перевірка

Аналіз інформації,
яка отримана
у попередніх
періодах

212

2
Аналітичні процедури, виконані як процедури
оцінки ризиків, можуть ідентифікувати ті аспекти
діяльності суб’єкта господарювання, про які аудитор не знав, і можуть допомогти при оцінці ризиків суттєвого викривлення для створення основи
для розробки і впровадження дій у відповідь на
такі оцінені ризики. Аналітичні процедури, виконані як процедури оцінки ризиків, можуть включати як фінансову, так і нефінансову інформацію.
Аналітичні процедури можуть допомогти ідентифікувати існування незвичайних операцій або
подій та сум, коефіцієнтів і тенденцій, які можуть
потребувати аудиторської перевірки. Ідентифіковані незвичайні або неочікувані зв’язки можуть
допомогти аудитору при виявленні ризиків суттєвого викривлення, особливо ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства
Спостереження та перевірка можуть супроводжувати подання запитів до управлінського персоналу
й інших осіб і можуть також надати інформацію
про суб’єкт господарювання та його середовище.
Приклади таких аудиторських процедур включають спостереження або перевірку такого:
– операцій суб’єкта господарювання;
– документів (наприклад, бізнес-планів та стратегій), записів та інструкцій з внутрішнього контролю;
– звітів, складених управлінським персоналом (наприклад, квартальних звітів управлінського персоналу та проміжної фінансової звітності) і тими,
кого наділено найвищими повноваженнями (наприклад, протоколів засідань ради директорів);
– адміністративних та виробничих приміщень
суб’єкта господарювання
Якщо аудитор має намір використати інформацію,
яку він отримав під час своєї минулої роботи із
суб’єктом господарювання та під час проведення
аудиторських процедур у ході попередніх аудитів,
він повинен визначити, чи сталися з моменту проведення попереднього аудиту зміни, які можуть
вплинути на доречність такої інформації для поточного аудиту Попередній досвід роботи ауди-
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Продовження табл. 4.6
1

Обговорення
з членами
аудиторської
групи із завдання

2
тора із суб’єктом господарювання та аудиторські
процедури, виконані під час попередніх аудитів,
можуть надати аудитору інформацію про:
– попередні викривлення та чи були вони своєчасно виправлені;
– характер діяльності суб’єкта господарювання
та його середовища, а також його внутрішній
контроль (включаючи недоліки внутрішнього
контролю);
– суттєві зміни, яких зазнав суб’єкт господарювання або його діяльність з попереднього фінансового
періоду, які можуть допомогти аудитору отримати
достатнє розуміння суб’єкта господарювання для
ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення
Партнер із завдання та інші провідні члени аудиторської групи із завдання повинні обговорити
чутливість фінансової звітності суб’єкта концептуальної основи фінансової звітності до фактів і
обставин суб’єкта господарювання. Партнер із
завдання повинен визначити, які питання потрібно довести до відома членів аудиторської групи із
завдання, які не беруть участі в обговоренні
Обговорення з членами аудиторської групи із завдання чутливості фінансової звітності суб’єкта
господарювання до суттєвого викривлення:
– дає можливість більш досвідченим членам аудиторської групи із завдання, включаючи партнера із
завдання, поділитися своїми думками, які грунтуються на їх знанні суб’єкта господарювання;
– дає змогу членам аудиторської групи із завдання обмінюватись інформацією про бізнес-ризики,
яких зазнає суб’єкт господарювання, та про те,
як і на якому етапі фінансова звітність може бути
чутливою до суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства або помилок;
– допомагає членам аудиторської групи із завдання
отримати краще розуміння можливості суттєвого
викривлення фінансової звітності в окремих сферах, закріплених за ними, та отримати розуміння,
як результати виконуваних ними аудиторських
процедур можуть вплинути на інші аспекти ауди213
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Продовження табл. 4.6
1

Інші процедури

2
ту, включаючи рішення щодо характеру, строків
та обсягу подальших аудиторських процедур;
– створює основу для повідомлення та обміну новою інформацією, отриманою у ході всього аудиту, що може вплинути на оцінку ризиків суттєвого
викривлення або на аудиторські процедури, які
виконуються з метою розгляду таких ризиків між
членами аудиторської групи із завдання
Від аудитора не вимагається виконувати усі ці
процедури стосовно кожного аспекту розуміння
суб’єкта господарювання. Можуть виконуватись
інші процедури, і інформація, отримана під час їх
виконання, може бути корисною при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення. Приклади таких процедур охоплюють:
– огляд інформації, отриманої із зовнішніх джерел, таких як комерційні та економічні журнали,
звіти аналітиків, банків або рейтингових агенцій;
або з нормативних чи фінансових видань;
– надсилання запитів зовнішньому юридичному
консультанту або експертам з оцінки, послугами
яких користувався суб’єкт господарювання

Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання
Аудитор повинен отримати розуміння того, чи передбачено у
суб’єкта господарювання процес для:
а) ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансової
звітності;
б) оцінки значущості ризиків;
в) оцінки ймовірності їх виникнення; та
г) прийняття рішень про механізми розгляду цих ризиків
Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання створює основу
для визначення управлінським персоналом ризиків, якими слід управляти. Якщо цей процес відповідає обставинам, включаючи характер,
розміри та складність суб’єкта господарювання, то він допомагає
аудитору при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення. Питання,
чи є процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання прийнятним за
певних обставин, є питанням судження аудитора.
Якщо суб’єкт господарювання встановив такий процес, аудитор
повинен отримати розуміння такого процесу та його результатів. Якщо
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аудитор ідентифікує ризики суттєвого викривлення, які не вдалося
ідентифікувати управлінському персоналу, він повинен оцінити, чи
існує будь-який основний ризик, який, на думку аудитора, мав бути
ідентифікований процесом оцінки ризиків суб’єкта господарювання.
Якщо такий ризик існує, аудитор повинен отримати розуміння того,
чому цей процес не зміг його ідентифікувати та оцінити, чи є цей
процес прийнятним за таких обставин, або визначити, чи існують суттєві недоліки внутрішнього контролю щодо процесу оцінки ризиків
суб’єкта господарювання.
Якщо суб’єкт господарювання не встановив такого процесу або
процес є несистематичним, аудитор повинен обговорити з управлінським персоналом бізнес-ризики та в який спосіб їх було розглянуто.
Аудитор повинен оцінити, чи є прийнятною за таких обставин відсутність задокументованого процесу оцінки ризиків, або визначити, чи є
це суттєвим недоліком внутрішнього контролю.

4.3. Ризики суттєвого викривлення:
ідентифікація та оцінка під час проведення аудиту
Аудитор повинен ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого
викривлення:
а) на рівні фінансової звітності.
Ризики суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності належать до ризиків, які значною мірою пов’язані з фінансовою звітністю в
цілому і можуть потенційно впливати на багато тверджень. Ризики на
рівні фінансової звітності можуть бути особливо важливими для розгляду аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема,
внаслідок недоліків середовища контролю. Розуміння аудитором внутрішнього контролю може викликати сумніви щодо придатності фінансової звітності суб’єкта господарювання до аудиту. Наприклад:
– сумніви щодо професійної чесності управлінського персоналу суб’єкта господарювання бувають такими серйозними,
що можуть змусити аудитора зробити висновок, що ризик
викривлення управлінським персоналом інформації у фінансовій звітності такий серйозний, що аудит не може бути
проведений;
– сумніви щодо стану та достовірності записів суб’єкта госпо215
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дарювання можуть змусити аудитора зробити висновок про
малоймовірність наявності достатніх і прийнятних аудиторських доказів на підтвердження немодифікованої думки
щодо фінансової звітності.
б) на рівні твердження для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації для того, щоб створити основу для
розробки й виконання подальших аудиторських процедур.
Ризик суттєвого викривлення на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації мають розглядатися, оскільки такий розгляд безпосередньо допомагає при визначенні
характеру, строків та обсягу подальших аудиторських процедур на
рівні тверджень, необхідних для отримання достатніх і прийнятних
аудиторських доказів. При ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого
викривлення на рівні тверджень аудитор може дійти висновку, що
ідентифіковані ризики значною мірою стосуються фінансової звітності
в цілому і можуть потенційно впливати на багато тверджень.
Використання тверджень
Запевняючи, що фінансові звіти відповідають застосовній концептуальній основі фінансової звітності, управлінський персонал
прямо або опосередковано здійснює твердження щодо визнання,
оцінки, подання і розкриття різних елементів фінансової звітності та
матеріалів відповідного розкриття інформації. Твердження, які аудитор використовує для розгляду різних типів потенційних викривлень,
що можуть мати місце, поділяють на три такі категорії і можуть мати
такі форми (табл. 4.7):
З метою ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення
аудитор повинен:
а) ідентифікувати ризики у процесі отримання розуміння
суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи доречні заходи контролю, які стосуються ризиків, і через аналіз
класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації
у фінансовій звітності;
б) оцінити ідентифіковані ризики та встановити, чи мають вони
більш всеохоплюючий вплив на фінансову звітність у цілому
і чи впливають вони потенційно на більшість тверджень;
в) ув’язати ідентифіковані ризики із тим, що може бути не так
на рівні тверджень, ураховуючи відповідні заходи контролю,
які аудитор планує.
При здійсненні оцінок ризиків аудитор може ідентифікувати заходи контролю, які можуть запобігати або виявляти та виправляти сут216

Твердження
щодо
подання та
розкриття

Типи
тверджень
Твердження
відносно
класів
операцій
і подій
за період
аудиту
Твердження
відносно
сальдо
рахунків
на кінець
періоду

Класифікація та
зрозумілість
Точність та
оцінка

Наявність, права й обов’язки
Повнота

Оцінка й
розподіл

Існування
Права та
обов’язки
Повнота

Закриття
Класифікація

активи, зобов’язання та капітал дійсно існують
суб’єкт володіє правами на активи або контролює їх, відображені
зобов’язання є зобов’язаннями суб’єкта
всі активи, зобов’язання та капітал, які необхідно було відобразити,
відображено
активи, зобов’язання та капітал є включеними у фінансову звітність
на відповідну суму; усі необхідні коригування, оцінки та розподіли
відображено вірно
розкриті події, операції та інші умови відбулися і є пов’язаними із
суб’єктом
всі розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність,
включено
фінансова інформація є правильно представленою та описаною,
розкриття є чітко вираженими
фінансову та іншу інформацію розкрито справедливо і на відповідні
суми

відображені операції та події відбулися і є пов’язаними з суб’єктом
всі операції та події, які необхідно було відобразити, є відображеними
суми та інші дані по відображених операціях і подіях відображено
належним чином
операції та події відображено в належному обліковому періоді
операції та події відображено по належних рахунках

Характеристика елементів тверджень

Типи тверджень щодо фінансової звітності

Складові
елементи
Виникнення
Повнота
Точність

Таблиця 4.4
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тєві викривлення в окремих твердженнях. Зазвичай корисно отримати
розуміння заходів контролю та прив’язати їх до тверджень у контексті
процесів і систем, у яких вони існують, оскільки індивідуальні заходи
контролю часто самі по собі не врегульовують ризиків. Часто лише
комбіновані заходи контролю разом з іншими компонентами внутрішнього контролю будуть достатніми для врегулювання ризиків.
І навпаки, деякі заходи контролю можуть мати особливий вплив
на окремі твердження щодо окремого класу операцій або залишків на
рахунках. Наприклад, заходи контролю, які суб’єкт господарювання
встановлює для забезпечення обліку та реєстрації персоналом результатів щорічної фізичної інвентаризації, пов’язані безпосередньо з існуванням і повнотою тверджень щодо залишків товарно-матеріальних
запасів.
Заходи контролю можуть бути прямо або опосередковано пов’язані із твердженнями. Чим більш опосередкований зв’язок між ними,
тим менш ефективний окремий захід контролю при запобіганні або
виявленні та виправленні викривлень у такому твердженні.
г) розглянути ймовірність викривлення, включаючи можливість
численних викривлень, і встановити, чи може потенційне
викривлення призвести до суттєвого викривлення.
Ризики, які потребують спеціального розгляду аудитором
В межах оцінки ризиків аудитор повинен встановити, чи є будьякі з ідентифікованих ризиків, за судженням аудитора, значними. При
здійсненні такого судження аудитор повинен виключити вплив ідентифікованих заходів контролю, що стосуються такого ризику.
При здійсненні судження щодо того, які ризики є значними, аудитор повинен проаналізувати щонайменше таке:
а) чи є ризик ризиком шахрайства;
б) чи пов’язаний ризик із нещодавніми значними економічними,
обліковими та іншими обставинами і, відтак, потребує особливої уваги;
в) складність операцій;
г) чи має такий ризик відношення до значних операцій з пов’язаними сторонами;
д) рівень суб’єктивності при здійсненні оцінки фінансової інформації, що стосується ризику, особливо таких оцінок, які
пов’язані з високим рівнем невизначеності оцінки;
218

Розділ 4.

Оцінка функціонування системи управління ризиками

е)

чи включає ризик значні операції, що виходять за межі звичайної господарської діяльності суб’єкта господарювання або
по-іншому є незвичайними.
Значні ризики часто пов’язані зі значними незвичайними операціями або суб’єктивними чинниками. Незвичайні операції – це операції, які є незвичайними за розміром або характером, тому виникають
нечасто. Звичайні, нескладні операції, які підлягають систематичній
обробці, менш імовірно приведуть до виникнення суттєвих ризиків.
Ризики суттєвого викривлення можуть бути більшими для значних незвичайних операцій, які виникають із таких чинників:
– більше втручання управлінського персоналу для визначення
порядку обліку;
– більше ручного втручання у збір та обробку даних;
– складні розрахунки або принципи обліку;
– характер незвичайних операцій, який може ускладнити для
суб’єкта господарювання запровадження ефективних заходів
контролю за ризиками.
Ризики суттєвого викривлення можуть бути більшими для суттєвих суб’єктивних чинників, які потребують розробки облікових
оцінок, що виникають з таких чинників:
– принципи обліку облікових оцінок або визнання прибутків
можуть тлумачитися по-різному;
– необхідне судження може бути суб’єктивним чи складним
або потребувати припущень щодо впливу майбутніх подій,
наприклад судження щодо справедливої вартості.
Якщо аудитор установив, що існує значний ризик, він повинен
отримати розуміння заходів контролю суб’єкта господарювання,
включаючи заходи контролю, доречні для такого ризику.
Хоча ризики, які пов’язані із суттєвими незвичайними або суб’єктивними чинниками, часто менш імовірно підлягають звичайним
заходам контролю, управлінський персонал може вчиняти інші дії у
відповідь на такі ризики. Відповідно розуміння аудитором того, чи
розробив суб’єкт господарювання і чи запровадив заходи контролю
для значних ризиків, що виникають з незвичайних або суб’єктивних
чинників, включає розуміння того, чи здійснює управлінський персонал дії у відповідь на такі ризики, і як саме. Такі дії у відповідь можуть
включати:
– заходи контролю, такі як перевірка припущень вищим керівництвом або експертами;
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–
–

задокументовані процеси оцінки;
затвердження тими, кого наділено найвищими повноваженнями.
Ризики, для яких лише процедури перевірки по суті не надають
достатніх та прийнятних аудиторських доказів
Стосовно деяких ризиків аудитор може винести судження про
неможливість або недоцільність отримання достатніх та прийнятних
аудиторських доказів лише за допомогою процедур перевірки по
суті. Такі ризики можуть бути пов’язані із неточним або неповним
відображенням звичайних та суттєвих класів операцій чи залишків на
рахунках, характеристики яких часто дають змогу здійснювати їх автоматизовану обробку без або з незначною кількістю ручних операцій.
У таких випадках заходи контролю суб’єкта господарювання стосовно
таких ризиків є важливими для аудиту, і аудитор повинен отримати їх
розуміння. Ризики суттєвого викривлення можуть бути безпосередньо
пов’язані з реєстрацією звичайних класів операцій або залишків на
рахунках, а також підготовкою достовірної фінансової звітності. Такі
ризики можуть включати ризики неточної або неповної обробки звичайних і значних класів операцій, таких як доходи, придбання, грошові
надходження і грошові виплати суб’єкта господарювання.
Якщо такі звичайні бізнес-операції підлягають високоавтоматизованій обробці з невеликим обсягом ручного втручання або без нього,
може бути неможливо виконувати лише процедури по суті стосовно
ризику. Наприклад, аудитор може вирішити, що це той випадок, коли
значна частина інформації суб’єкта господарювання ініціюється,
реєструється, обробляється та повідомляється лише в електронній
формі, такій як інтегрована система. В таких випадках:
– аудиторські докази можуть бути наявними лише в електронній формі, а їх Достатність і прийнятність зазвичай
залежать від ефективності заходів контролю за їх точністю
та повнотою;
– можливість неналежної ініціації або зміни інформації, що
може мати місце і не бути виявленою, може бути більшою,
якщо відповідні заходи контролю працюють неефективно.
Перегляд оцінки ризиків
Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень може змінюватися в ході аудиту в міру отримання додаткових
аудиторських доказів. За обставин, коли аудитор отримує аудиторські
докази під час проведення подальших аудиторських процедур або
220

Розділ 4.

Оцінка функціонування системи управління ризиками

при отриманні нової інформації, які не відповідають аудиторським
доказам,на яких ґрунтувалася первинна оцінка аудитора, аудитор повинен переглянути таку оцінку та відповідно модифікувати подальші
заплановані аудиторські процедури.
Під час аудиту до уваги аудитора може потрапити інформація,
яка значно відрізняється від інформації, на якій ґрунтувалась оцінка
ризиків. Наприклад, оцінка ризиків може ґрунтуватися на очікуванні
того, що певні заходи контролю працюють ефективно. При тестуванні
таких заходів контролю аудитор може отримати аудиторські докази
щодо їх неефективної роботи у відповідні періоди часу протягом аудиту. Аналогічно при виконанні процедур по суті аудитор може виявити
викривлення у сумах та з більшою частотою, ніж та, що відповідає
оцінці ризиків аудитором. За таких обставин оцінка ризику може неправильно відображати реальні обставини суб’єкта господарювання,
а подальші заплановані аудиторські процедури можуть бути неефективними при виявленні суттєвих викривлень.
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РОЗДІЛ 5.
Інформаційні системи,
в тому числі пов’язані
з ними бізнес-процеси,
що стосуються фінансової звітності

5.1. Інформаційні системи у бізнес середовищі
Інформаційна система підприємства, включаючи відповідні бізнес-процеси, важлива для фінансової звітності. Інформаційна система,
що відповідає цілям фінансової звітності, яка включає систему обліку,
складається з процедур і записів, розроблених та встановлених для
того, щоб:
– ініціювати, реєструвати, обробляти та вести облік операцій
суб’єкта господарювання (а також подій і умов), а також
пов’язаних активів
– виправляти некоректну обробку операцій, наприклад виконання автоматизованих файлів і процедур по незавершених
операціях з метою своєчасного їх завершення;
– обробляти та вести облік блокування системи або обходу
заходів контролю;
– переносити інформацію із систем обробки операцій до Головної книги;
– реєструвати інформацію, важливу для фінансової звітності,
щодо подій та умов, крім операцій, таких як знос та амортизація активів і зміни у можливості стягнення дебіторської
заборгованості; та
– забезпечувати збір, запис, обробку, узагальнення й належне
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внесення до фінансової звітності інформації, яку потрібно
розкривати відповідно до застосовної концептуальної основи
фінансової звітності.
Бізнес-процеси суб’єкта господарювання – це дії, спрямовані на:
– розробку, придбання, виробництво, продаж і поширення
продукції та послуг суб’єкта господарювання;
– забезпечення дотримання вимог законів і нормативних актів; та
– обробка інформації, включаючи облікову та звітну фінансову
інформацію.
Результатом бізнес-процесів є операції, які реєструються, обробляються та відображаються у звітності за допомогою інформаційної
системи. Отримання розуміння бізнес-процесів суб’єкта господарювання, включаючи виникнення операцій, допомагає аудитору отримати розуміння інформаційної системи суб’єкта господарювання, яка є
важливою для фінансової звітності суб’єкта господарювання за таких
обставин.
Згідно с МСА 315 аудитор повинен отримати розуміння інформаційної системи, включаючи пов’язані бізнес-процеси, доречні для
фінансової звітності, включаючи такі сфери:
а) класи операцій у діяльності суб’єкта господарювання, які є
значними для фінансової звітності;
б) процедури у рамках як системи інформаційних технологій
(ІТ), так і ручних систем для ініціалізації, запису, обробки,
коригування цих операцій, у разі потреби перенесення до
головної бухгалтерської книги та відображення у фінансовій
звітності;
в) відповідні облікові записи, підтверджувальна інформація та
окремі рахунки у фінансовій звітності, які використовуються для ініціалізації, запису, обробки та реєстрації операцій;
це включає виправлення неправильної інформації та те, як
інформація переноситься до головної бухгалтерської книги.
Записи можуть вестися вручну або в електронній формі;
г) як інформаційна система реєструє події та умови, які не є
операціями та які є значними для фінансової звітності;
,
ґ) процес фінансової звітності, який застосовується для складання фінансової звітності суб’єкта господарювання, включаючи
значні облікові оцінки та розкриття; і
д) заходи контролю за журнальними записами, включаючи
нестандартні журнальні записи, які роблять для реєстрації
разових, незвичайних операцій або коригувань
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Аудитор повинен отримати розуміння того, як суб’єкт господарювання повідомляє інформацію про ролі та відповідальність щодо
фінансової звітності, та суттєві питання, пов’язані з фінансовою звітністю.
Повідомлення суб’єктом господарювання інформації про роль
та повноваження у сфері складання фінансової звітності та значних
питань фінансового звітування включає надання розуміння індивідуальних ролей і відповідальності, пов’язаних із внутрішнім контролем
за фінансовою звітністю. Це включає такі питання, як ступінь усвідомлення персоналом того, як його діяльність в інформаційній системі
фінансової звітності пов’язана з роботою інших осіб та засобами звітування про винятки перед відповідним вищим рівнем управлінського
персоналу в межах суб’єкта господарювання. Повідомлення інформації може набувати таких форм, як посібники з політики та посібники
з фінансової звітності. Відкриті канали повідомлення інформації допомагають забезпечити інформування про винятки та вжиття заходів
у відповідь на такі винятки.
Інформаційна система складається з інфраструктури (фізичні та
апаратні компоненти), програмного забезпечення, людей, процедур і
даних. Багато інформаційних систем використовують інформаційні
технології (ІТ).
Інформаційна система для цілей фінансової звітності, яка включає
систему фінансової звітності, охоплює такі методи та записи, що:
– ідентифікують та реєструють усі чинні операції;
– своєчасно описують операції з достатнім рівнем деталізації
для того,щоб забезпечити належну класифікацію операцій
для фінансової звітності;
– оцінюють вартість операцій у такий спосіб, що уможливлює
реєстрацію їх належної грошової вартості у фінансовій звітності;
– визначають період часу, протягом якого відбувались операції,
щоб дозволити реєстрацію операцій у відповідному обліковому періоді;
– належно подають операції та розкриття пов’язаних даних у
фінансовій звітності.
Якість інформації, згенерованої системою, впливає на здатність
управлінського персоналу приймати відповідні рішення при управлінні та контролі за діяльністю суб’єкта господарювання і складати
достовірну фінансову звітність.
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Повідомлення інформації, яке включає надання розуміння індивідуальних ролей та відповідальності, пов’язаних з внутрішнім контролем за фінансовою звітністю, може здійснюватись у формі посібників
з політики,обліку та фінансової звітності, а також меморандумів.
Повідомлення інформації може також здійснюватись електронними
засобами зв’язку, усно або через дії управлінського персоналу.
Обсяг і характер ризиків внутрішнього контролю варіюються залежно від характеру та характеристик інформаційної системи суб’єкта
господарювання. Суб’єкт господарювання діє у відповідь на ризики,
які виникають із використання ІТ або ручних елементів у внутрішньому контролі, через встановлення ефективних засобів контролю з
урахуванням характеристик своєї інформаційної системи.

5.2. Засоби комунікації та їх сучасні складові.
Інформаційні системи складаються з інфраструктури (фізичних
компонент і компонент апаратного забезпечення), програмного забезпечення, людей, процедур і даних. У системах, здійснюваних вручну
або в основному – вручну, немає інфраструктури та програмного забезпечення або вони є незначними. Більшість інформаційних систем
широко використовує інформаційні технології (ІТ).
Інформаційні системи, пов’язані з цілями фінансової звітності,
складаються з процедур і записів, розроблених для ініціювання, відображення, обробки та підготовки звітності за операціями суб’єкта (а
також їх умов і подій), обліку активів, зобов’язань і капіталу. Операції
можуть бути ініційовані та виконані вручну або автоматично через
програмні процедури.
Відображення включає визначення та виокремлення відповідної
інформації з операцій або подій, їх результуюче відбиття.
Обробка включає такі функції як: редагування, ратифікація, розрахунок, оцінка, підсумовування, звіряння та інші, поза залежністю від
того, виконані вони через автоматичні або ручні процедури.
Звітність включає упорядкування інформації визначеним чином
та підготовку форм фінансової звітності та іншої звітності в електронному або паперовому форматі, які використовуються при оцінці та
огляді фінансових результатів та виконанні інших функцій.
Якість інформації, представленої системою, впливає на здатність
керівництва суб’єкта приймати відповідні рішення з управління та
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контролю за діяльністю підприємства, а також здатність готувати
надійну фінансову звітність.
Інформаційна система охоплює методи та записи, які:
– визначають і відображають всі дійсні операції;
– вчасно та у достатньому обсязі описують операції для належної їх класифікації з метою подальшого укладання фінансової
звітності;
– визначають суму операцій, щоб відобразити їх відповідну
монетарну вартість у фінансовій звітності;
– визначають період часу, у якому відбулася операція, для її
відображення у відповідному обліковому періоді;
– належним чином представляють операції та відповідні розкриття у фінансовій звітності.
Процес інформування включає вивчення окремих функцій і відповідальності відносно внутрішнього контролю. Включає ступінь
знання персоналу про те, як їх діяльність у інформаційній системі з
підготовки фінансової звітності пов’язана з роботою співробітників,
про способи інформування керівництва вищого рівня щодо виникнення виняткових ситуацій. Відкриті канали інформування допомагають
забезпечити підготовку відповідної звітності та вчинити необхідні дії
щодо неї.
Процес інформування може бути представлений у формі: керівництв або положень з політики ведення обліку та фінансової звітності,
меморандумів. Повідомлення можуть бути складені в електронній,
усній формі або виражені іншими діями керівництва.
Регламентація діяльності
Регламентація діяльності являє собою систему нормативних документів, що регулюють діяльність підприємства, його підрозділів і
працівників. Нормативний документ – це припис, виражений через
правила поведінки або відправні настанови, що являється регулятором
відносин у видах діяльності, які охоплює.
Документи, що регламентують діяльність, варто розділяти на:
1. Зовнішні нормативні документи – нормативні розробки держави. Зовнішні нормативні документи існують незалежно
від волі підприємства. Підприємство, якщо того вимагають
закони, зобов’язане їх виконувати.
2. Внутрішні нормативні документи – розробки органів управління підприємством. Внутрішні документи приймаються з
метою виконання вимог законодавства та підзаконних актів,
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організації робіт на підприємстві та ефективного управління
персоналом.
Всі документи є взаємозалежними між собою, доповнюють один
одного, саме тому вони представляють систему. Документи, що регламентують діяльність, є основою існування системи внутрішнього
контролю. Вони повинні включати встановлені рівні відповідальності
та розподіл обов’язків, ідентифікувати сфери потенційних конфліктів
інтересів, зводити їх до мінімуму та залучати до їх моніторингу незалежну сторону. Регламентами багато в чому визначається контрольне
середовище, у них зафіксовано описи контрольних процедур, виконання яких надає керівництву достатні підстави вважати, що завдання
підприємства вирішуються, а цілі – досягаються. Регламенти повинні
нести в собі ясний опис порядку проведення операції, яка включає
контрольні процедури.
Частина контрольних процедур може обумовлюватися вимогами
зовнішніх документів, при цьому їх недостатність обов’язково повинна компенсуватися наявністю внутрішніх документів, оформлених
належним чином.
Внутрішня нормативна база системи внутрішнього контролю
Правила, яких має дотримуватися підприємство у своїй роботі, та
права, надані виконавцям, повинні бути чітко викладені у внутрішніх
нормативних актах. До них відносяться політики з різних напрямів
діяльності та прийняті до виконання положення, інструкції, регламенти, накази, розпорядження тощо.
На підприємстві повинен бути визначений порядок запровадження в дію внутрішніх нормативних документів. Документи, перед їх
впровадженням, мають проходити узгодження в органах управління,
які забезпечуватимуть реалізацію чинного документа. Крім того,
документи повинні проходити експертизу служби внутрішнього
контролю на відповідність їх змісту вимогам законодавства та інших
нормативних актів. Документи підприємства також повинні проходити
юридичну експертизу на відповідність чинним нормам права та документам, що визначають цілі підприємства. Експертизу нормативних
документів в обов’язковому порядку проводить також служба внутрішнього аудиту (контролю). На підприємствах малого і середнього
бізнесу функції з написання таких документів зазвичай покладено на
працівників служби внутрішнього контролю.
Порядок створення документів, що регламентують діяльність
підприємства, наведено на рис. 5.1.
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Рис. 5.1. Порядок створення документу,
що регламентує напрям діяльності підприємства
Безсумнівно, процеси контролю якості внутрішніх документів,
що визначають цілі та правила, яких збирається дотримуватися підприємство, повинні бути постійними. Вони повинні переглядатися
залежно від змін законодавства, технологій, змін ринкового середовища підприємства та інших впливів зовнішнього середовища. Функції
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з відновлення та актуалізації (тобто, приведення у відповідність до
змін у законодавчих документах) варто закріпити за певним підрозділом (працівником) – це може бути відділ методології або працівник,
відповідальний за управління правовими ризиками.
Організацією роботи з формування, затвердження, зберігання
документів може займатися один підрозділ підприємства. На великих
підприємствах ці функції можуть виконуватися різними підрозділами.
Наприклад, обов’язок з організації такої роботи може бути покладений
на СВА. Дана робота складається з наступних задач: складання плану
формування та відновлення документів, визначення учасників та співвиконавців написання документа. При впровадженні нових продуктів
або технологій, з метою зниження операційних ризиків, є необхідним
пильний контроль за змістом та своєчасним написанням документів і
впровадженням їх у практику.
Ведення реєстру чинних внутрішніх нормативних документів
дозволить забезпечити порядок у нормотворчості підприємства.
Слід призначити підрозділ, відповідальний за зберігання бази даних
регламентів (оригінали документів, електронна база даних тощо), так
званого власника ресурсу. Зазвичай, таким підрозділом виступає СВА.
Реєстрацію та доведення документів до виконавців може виконувати
секретаріат (канцелярія) підприємства. Ведення електронної бази
даних та електронне розповсюдження інформації по структурних
підрозділах підприємства, його філіях та офісах може виконувати
підрозділ інформаційних технологій.
Служба внутрішнього контролю повинна мати копії зареєстрованих документів для забезпечення виконання одного з основних
завдань: контролю за відповідністю діяльності підприємства та працівників чинному законодавству та нормативним документам.
Внутрішня звітність
Важливою практикою корпоративного управління, яка дозволить
виконавчим органам підвищити відповідальність посадовців за результати своїх дій є розробка та впровадження належної внутрішньої
звітності. Внутрішня управлінська звітність є інструментом поточного
оперативного управління та дозволяє підвищити рівень керованості
діяльністю підприємства. Основне завдання цього інструмента –
надавати об’єктивну інформацію для прийняття рішень керівникам
підприємства (членам наглядової ради та менеджменту).
Закордонна практика корпоративного управління свідчить, що
правлінню підприємства для виконання своїх повноважень доцільно
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організувати систему збору, обробки та систематизації фінансових та
операційних даних щодо діяльності підприємства з відокремленням
інформаційне всіх значимих для підприємства ризиках включно. Така
інформація є необхідною для прийняття обґрунтованих управлінських
рішень наглядовою радою, виконавчими органами.
З ряду причин з метою прийняття рішень не можна використовувати тільки дані бухгалтерського обліку, тому на кожному підприємстві має бути сформована методологічна та технічна база, забезпечена кваліфікованими фахівцями, інформаційними засобами та
технологіями. Інформація бухгалтерського обліку здійснює реєстрацію стану майна та фінансів за фактом здійснених операцій. Тобто, бухгалтерський облік надає ретроспективну інформацію, його
результати виникають тільки тоді, коли вчинити коригувальні дії та
втрутитись у процес вже неможливо, можливо лише узагальнити та
прийняти факти, що відбулися. Приймати ж управлінське рішення
необхідно на протязі дії угоди, тривання операції або навіть раніше.
На базі інформації треба будувати прогнози, плани, які забезпечують
необхідний рівень контролю за підприємницькими ризиками, операціями, прибутковістю.
Відзначаються наступні основні відмінності внутрішньої управлінської звітності від бухгалтерської (рис. 5.2):

Рис. 5.2. Відмінності внутрішньої управлінської звітності
від бухгалтерської
1) Ступінь деталізації: в управлінській звітності більш докладно
представлено аналітичну інформацію;
2) Способи угруповання даних: управлінська звітність групує дані
за принципами, відмінними від принципів бухгалтерського обліку,
тобто, можна групувати та надавати дані у формі представлення, яка
буде зручною для задач управління;
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3) Точність інформації: у деяких випадках, особливо в оперативних управлінських звітах, необхідних для попереднього контролю та
термінової перевірки, припускаються похибки і використання приблизних даних, що є неприпустимим в бухгалтерському обліку;
4) Рівень тверджень, принципів і правил обліку: для управлінського обліку принципи та правила встановлюються у внутрішньому
нормативному документі (положенні про управлінський облік, про
внутрішні інформаційні бази тощо), який затверджується уповноваженим органом підприємства (правлінням або наглядовою радою);
правила та регламенти бухгалтерського обліку затверджуються законодавчо або відповідними органами;
5) Періодичність подання: управлінська звітність формується з
періодичністю, необхідною для користувачів, а періодичність складання звітних форм бухгалтерського обліку регламентовано законодавчо
або нормативними документами наглядових органів.
Інформаційні потоки частіше випереджають виготовлення паперових документів обліку, на базі яких тільки і має виконуватися
бухгалтерський облік. У ході ж підготовки управлінської звітності
використовуються не тільки дані бухгалтерського обліку, але й дані
інших видів обліку: управлінського, виробничого, складського, податкового, позасистемного тощо. Перетворення та групування інформації
відбувається по об’єктах, результатах або напрямках діяльності, які
становлять інтерес для керівництва підприємства, вимагають прийняття рішень на рівні правління, комітетів наглядової ради. Внутрішня управлінська звітність систематизовано подає інформацію про
стан підприємства, окремих операцій, напрямків діяльності. Вона є
призначеною, насамперед, для внутрішнього використання та носить
конфіденційний характер. Основний адресат управлінської звітності –
керівництво підприємства.
Підприємства малого та середнього бізнесу спеціальну внутрішню звітність, як правило, не формують, оскільки інформаційна
прозорість таких підприємствах досить висока. Інформація є швидко
досяжною для керівництва, обсяг операцій дозволяє тримати руку на
пульсі та перебувати в курсі подій, не вдаючись до послуг додаткового
персоналу або окремого підрозділу. Організаційну структуру таких
підприємств розбудовано за принципом прямого директивного управління. Рішення про проведення операцій приймаються керівником
підприємства, делегування повноважень є мінімальним, що забезпечує
надійний поточний контроль. Вище виконавче керівництво підпри231
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ємства через невеликі масштаби діяльності добре інформовано про
всі проведені операції.
Однак, навіть за такого ступеню прозорості наявну інформацію
необхідно узагальнити, перетворити, систематизувати, зіставити з попередніми даними, тобто певним чином опрацювати. Необхідний час
на її підготовку, а також – фахівці, які цим займатимуться регулярно,
матимуть відповідні навички, розумітимуть кінцеву мету складання
звітності, формуватимуть та зберігатимуть базу даних.
Можна відзначити наступні слабкі сторони практики формування
внутрішньої звітності на вітчизняних підприємствах:
1) Зазвичай є відсутнім єдиний центр формування управлінських звітів – підрозділи підприємств формують свою частину звітів
самостійно, без координуючого впливу. Відсутня єдина методологія,
має місце суперечливість інформації, представленої у звітах різних
підрозділів;
2) Звітність формується головним чином на базі даних бухгалтерського обліку, які мають допущення, пов’язані з вимогами законодавства та нормативних документів. Строки підготовки фінансових
звітів визначено вимогами наглядових органів, через це уповільнюються можливості створення управлінської звітності;
3) Звітність не є орієнтованою на прийняття рішень: немає
зв’язку фінансових показників з показниками діяльності підрозділів.
Це утруднює процеси управління на середньому та вищому рівнях.
Тому більшість підприємств має потребу:
– у розробці внутрішніх нормативних документів – положень,
методик, інструкцій з формування пакета внутрішньої звітності;
– у розробці відповідних накопичувальних та звітних форм;
– у впровадженні форм звітності в поточну діяльність для можливості прийняття рішень на базі оперативної інформації.
При розробці формату внутрішньої звітності необхідно дотримуватись основних принципів формування звітності, наведених у
таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Принципи формування внутрішньої звітності
Принцип
1
Адресність
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Зміст принципу
2
Звітність повинна представлятися конкретним менеджерам відповідно до їх положення в ієрархії управління.
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Продовження табл. 5.1
1
Аналітичність

Достатність

Достовірність

Регулярність

Своєчасність
Об’єктивність і
точність
Порівнянність

Зручність
сприйняття
інформації

2
Звітність повинна надавати можливість проведення аналізу з мінімальними витратами часу. Форми
мають містити результати аналітичної роботи, інформація повинна подаватися з необхідним рівнем
узагальнення.
Інформації у звітності повинно бути досить для прийняття управлінських рішень на відповідному рівні,
у той же час не має бути надлишкової інформації,
яка відволікатиме увагу на несуттєві або не стосовні
до справи відомості. Звітність повинна містити розумно обмежене число документів, що представляються, (форм).
Звітність повинна опиратися на облікові форми або
обґрунтовані методики розрахунку прогнозів або
ризиків, бути прив’язаною до конкретних угод, операцій, термінів тощо.
Звітність повинна формуватися та представлятися
на регулярній основі, що дозволить підтримувати
необхідний рівень керованості операцій і процесів
діяльності підприємства.
Інформація має бути досяжною на той момент, коли
вона потребується.
Внутрішні звіти не повинні містити суб’єктивної
думки та упереджених оцінок; ступінь наявних похибок не має перешкоджати прийняттю обґрунтованих рішень.
Звітність повинна давати можливість виявити подібності та розходження даних, представлених у декількох пакетах звітності, на різні дати. Досягається
це за рахунок використання однакових принципів
обліку щодо угод, операцій тощо. Форми звітності
повинні містити порівняння з минулими або ж прогнозними показниками.
Слід ураховувати психологічні особливості користувачів і представляти матеріали в зручній
для сприйняття формі (одній людині зручніше користуватися таблицями, інша краще сприймає текст, третя швидше розуміє, продивляючись первинні документи). Важливо не вважати
це примхами менеджменту та враховувати індивідуальні особливості сприйняття інформації.
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Продовження табл. 5.1
Короткість
стислість
Доцільність

Контроле
Придатність

Інформація має бути чіткою, не містити зайвого.
Внутрішня управлінська звітність має бути спрямованою на прийняття конкретних управлінських
рішень, а не просто інформувати про аспекти діяльності підприємства.
Показники внутрішньої звітності мають бути придатні для внутрішньогосподарського контролю

Послідовність та порядок формування звітності
1. Розробити та затвердити внутрішній нормативний документ –
порядок, положення або інструкцію, у якому викласти методику складання внутрішньої управлінської звітності та розроблені форми звітів.
Порядок формування звітності також може бути викладений у різних
документах – залежно від напрямків діяльності та контролю, які ця
звітність охоплюватиме (бюджетування, керування ризиками тощо).
2. Зручніше мати типові форми звітності та єдину кодифікацію
форм залежно від їх змісту та періодичності (щоденна, щомісячна
тощо).
3. З метою підвищення контролю за збором і зберіганням інформації слід закріпити обов’язки щодо підготовки документів та надання
інформації за відповідальним підрозділом або виконавцем.
4. У складі управлінської інформації доречно мати форму текстового повідомлення та готувати його з певною періодичністю. Текстове
повідомлення містить не тільки кількісні, але й якісні характеристики
об’єкту, дає розуміння характеру проведених операцій і визначає фінансовий стан підприємства на момент надання інформації.
5. Доцільно видати розпорядження або наказ по підприємству, у
якому зазначити:
– терміни формування та подання звітності, підрозділи підприємства, які представляють звітність;
– виконавців, відповідальних за збір звітності, представлення
її керівництву;
– рівні подання звітної інформації залежно від повноважень,
посадових обов’язків менеджерів;
– конкретний склад звітності та терміни, у які інформація доводиться до кожного керівника, члена правління, комітету
наглядової ради.
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6. З огляду на обсяги роботи зі збору та формування звітності,
ідеальний варіант – це автоматизація складання звітності, коли форми
звітності утворюються з використанням інформаційних технологій,
автоматично формуючись із загальної інформаційної системи підприємства.
Внутрішня звітність може поділятися на блоки, як це зображено
на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Напрями внутрішньої звітності
Процедури контролю щодо внутрішньої управлінської звітності
мають стосуватися:
– перевірки своєчасності інформування органів управління
підприємством щодо оцінки поточного стану підприємства з
боку відповідального підрозділу або службовця, включаючи
подання звітності, необхідної для прийняття управлінських
рішень, представлення на постійній основі інформації про
результати тестування, необхідні для прийняття стратегічних
рішень з управління;
– постійності процесів одержання наглядовою радою інформації щодо стану ділових ризиків підприємства та іншої
інформації про перешкоди у діяльності;
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перевірки за кожним з підприємницьких ризиків у частині
управлінської звітності наступного:
•
наявності внутрішньої управлінської звітності про величину даного ризику;
•
своєчасності представлення органам управління підприємством управлінської звітності про величину ризику;
•
регулярності розгляду управлінської звітності.

5.3. Бухоблік: визначення облікової політики,
фінансова звітность та її користувачі
Система бухгалтерського обліку
Система бухгалтерського обліку – упорядкована система збору,
реєстрації та узагальнення в грошовому виразі інформації про майно
та зобов’язання економічного суб’єкта та їх обіг шляхом суцільного,
безперервного та документального обліку фактів діяльності підприємства. Система бухгалтерського обліку містить:
a) бухгалтерський апарат;
b) робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить
синтетичні та аналітичні рахунки;
c) форми первинних облікових документів, застосовуваних для
оформлення фактів господарської діяльності;
d) регламенти проведення інвентаризації активів і зобов’язань
підприємства;
e) методи оцінки активів і зобов’язань;
f) правила документообігу та технології обробки облікової
інформації;
g) регламентований порядок контролю за операціями (процедури контролю);
h) податкове планування;
i) інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.
Концептуально система бухгалтерського обліку є відокремленою
від процедур контролю. Проте, контрольні процедури, структурно
закладені до облікової політики, забезпечують достатній ступінь
упевненості у вірності обліку та збереженості активів. Систему бухгалтерського обліку чітко регламентовано зовнішніми та внутрішніми
документами (законодавством, документами професійних організацій,
обліковою політикою підприємства тощо).
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Обрання та застосування облікових політик
Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при
складанні та поданні фінансової звітності. Суб’єкт господарювання
має обирати та застосовувати свої облікові політики послідовно для
подібних операції, інших події або умов, якщо концептуальна основа
конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей,
для яких інші політики можуть бути доречними. Якщо концептуальна
основа вимагає або дозволяє таке визначення категорій, слід обирати
прийнятну облікову політику та послідовно застосовувати її до кожної
категорії.
Суб’єкт господарювання повинен змінити облікову політику,
тільки якщо зміна:
a) вимагається концептуальною основою надання фінансової
звітності, або
б) приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну
та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій
або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності
або грошові потоки суб’єкта господарювання.
Не вважається змінами в облікових політиках:
a) застосування облікової політика до операцій, інших подій або
умов, що відрізняються за сутністю від тих, що відбувалися
раніше; та
б) застосування нової облікової політики до операцій, інших
подій або умов, які не відбувалися раніше або були несуттєвими.
Концептуальна основа фінансової звітності
Концептуальна основа охоплює:
а) мету фінансових звітів;
б) якісні характеристики, які визначають корисність інформації,
наведеної у фінансових звітах;
в) визначення, визнання та оцінку елементів, з яких складаються
фінансові звіти;
г) концепції капіталу та збереження капіталу.
Мета фінансової звітності загального призначення
– надати фінансову інформацію про суб’єкт господарювання,
що звітує, яка є корисною для нинішніх та потенційних інвесторів,
позикодавців та інших кредиторів у прийнятті рішень про надання
ресурсів цьому суб’єктові господарювання.
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Такі рішення охоплюють придбання, продаж або утримування
інструментів власного капіталу та боргових інструментів, а також
надання або погашення позик та інших форм кредитів.
Майже всі користувачі приймають економічні рішення, наприклад, з метою:
а) визначити, коли купувати, утримувати або ж продавати інвестиції в капітал;
б) оцінити управління та підзвітність управлінського персоналу;
в) оцінити спроможність суб’єкта господарювання сплачувати
заробітну плату та надавати інші виплати своїм працівникам;
г) оцінити забезпеченість сум, позичених суб’єктові господарювання;
ґ) визначити податкову політику;
д) визначити суми прибутку та суму дивідендів, що підлягають
розподілу;
е) підготувати та використовувати статистику національного
доходу;
є) регулювати діяльність суб’єктів господарювання.
Фінансові звіти загального призначення не призначені для того,
щоб показати вартість суб’єкта господарювання, що звітує; але вони
надають інформацію з метою допомогти нинішнім та потенційним
інвесторам, позикодавцям та іншим кредиторам оцінити вартість
суб’єкта господарювання.
Великою мірою фінансові звіти базуються на оцінках, судженнях
та моделях, а не на точних описах. Концептуальна основа встановлює
концепції, що лежать в основі таких оцінок, суджень та моделей.
Інформація звітів:
Фінансові звіти загального призначення надають інформацію про
фінансовий стан суб’єкта господарювання, що звітує, а саме інформацію про економічні ресурси суб’єкта господарювання та вимоги до
суб’єкта господарювання, що звітує. Фінансові звіти також надають
інформацію про наслідки операцій та інших подій, що змінюють
економічні ресурси суб’єкта господарювання та вимоги до нього. Інформація обох типів надає корисний матеріал для рішень про надання
ресурсів суб’єктові господарювання.
Якісні характеристики корисної фінансової інформації
Якісні характеристики корисної фінансової інформації, визначають типи інформації, що, найімовірніше, є найбільш корисними для
нинішніх та потенційних інвесторів, позикодавців та інших креди238
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торів для прийняття рішень про суб’єкт господарювання, що звітує,
на основі інформації, уміщеної у його фінансовому звіті (фінансової
інформації).
Основоположні якісні характеристики
Основоположними якісними характеристиками є доречність та
правдиве подання.
Доречність
Доречна фінансова інформація може спричинити відмінності у
рішеннях, які приймають користувачі.
Фінансова інформація може спричинити відмінності у рішеннях,
якщо вона має передбачувальну цінність, підтверджувальну цінність
або і те, і те.
Фінансова інформація має передбачувальну цінність, якщо її
можна використати як вхідні дані для процесів, які використовують
користувачі для передбачення майбутніх доходів. Фінансова інформація має підтверджувальну цінність, якщо вона забезпечує реакцію
на (підтверджує або змінює) попередні оцінки.
Суттєвість
Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або неправильне подання може вплинути на рішення, які приймають користувачі на основі
фінансової інформації про конкретний суб’єкт господарювання, що
звітує.
Правдиве подання
Фінансові звіти подають економічні явища у словах та числах.
Щоби бути корисною, фінансова інформація повинна не лише подавати відповідні явища, – вона повинна також правдиво подавати явища,
які вона призначена подавати. Щоби бути досконало правдивим поданням, опис повинен мати три характеристики. Він має бути повним,
нейтральним та вільним від помилок.
Посилювальні якісні характеристики
Зіставність
Зіставність це якісна характеристика, яка дає змогу користувачам
ідентифікувати та зрозуміти подібності статей та відмінності між ними.
На відміну від інших якісних характеристик, зіставність не стосується
лише одної статті. Для порівняння необхідно щонайменше дві статті.
Можливість перевірки
Можливість перевірки допомагає запевнити користувачів у тому,
що інформація правдиво подає економічні явища, які вона призначена
подавати. Перевірка може бути прямою та непрямою. Пряма перевірка
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означає перевірку суми або іншого подання прямим спостереженням,
наприклад, перерахунком грошей. Непряма перевірка означає перевірку вхідних даних для моделі, формул та інших методів, а також
перерахунок вихідних даних за допомогою тієї самої методології.
Своєчасність
Своєчасність означає можливість для осіб, які приймають рішення, мати інформацію вчасно, так щоб ця інформація могла вплинути
на їхні рішення.
Зрозумілість
Класифікація, охарактеризування та подання інформації ясно і
стисло робить її зрозумілою.
Вартісне обмеження на корисну фінансові звітність
Вартість є найбільш поширеним обмеженням на інформацію, яка
може бути надана у фінансовій звітності. Подання фінансової інформації у звітності пов’язане з витратами, і важливо, щоб ці витрати були
виправдані вигодами від подання у звітності такої інформації.
Основоположні припущення
Безперервність
Як правило, фінансові звіти складаються на основі припущення,
що суб’єкт господарювання є безперервно діючим і залишатиметься
діючим в осяжному майбутньому.
У відповідності до Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 315
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння
суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор повинен отримати розуміння вибору та застосування суб’єктом господарювання
облікових політик може охоплювати такі питання:
– методи, які використовує суб’єкт господарювання для обліку
важливих і незвичайних операцій;
– вплив важливих облікових політик у спірних або зростаючих сферах, стосовно яких немає офіційних керівництв або
згоди;
– зміни в облікових політиках суб’єкта господарювання;
– стандарти фінансової звітності, закони та нормативні акти, які
є новими для суб’єкта господарювання, і коли та як суб’єкт
господарювання прийматиме такі вимоги.
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РОЗДІЛ 6.
Процедури контролю
та моніторинг його заходів

6.1. Ризики суттєвого викривлення та оцінка
контрольних заходів
У відповідності до Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 315
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння
суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор повинен отримати розуміння заходів контролю, доречних для аудиту, які, за його
судженням, необхідно розуміти з метою оцінки аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики. Для аудиту не потрібно розуміння
всіх заходів контролю, пов’язаних з кожним суттєвим класом операцій,
залишком на рахунках та розкриттям інформації у фінансовій звітності
або з кожним твердженням щодо них.
Заходи контролю – це політики та процедури, які допомагають
забезпечити виконання директив управлінського персоналу.
Приклади конкретних заходів контролю включають заходи, що
стосуються:
•
надання дозволів;
•
оглядів результатів;
•
обробки інформації;
•
фізичних заходів контролю;
•
розподілу обов’язків.
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Заходи контролю, важливі для аудиту, включають:
– заходи, які потрібно вважати такими, тобто заходи контролю,
пов’язані зі значними ризиками, та ті, що пов’язані з ризиками, щодо яких процедури перевірки по суті самі по собі не
забезпечують достатніх і прийнятних аудиторських доказів;
або
– заходи, які вважаються важливими для судження аудитора.
На судження аудитора стосовно важливості заходу контролю для
аудиту впливає ідентифікований ним ризик, який може призвести до
виникнення суттєвого викривлення, а також те, чи вважає аудитор, що,
певно, доцільно протестувати операційну ефективність контролю при
визначенні обсягу тестування по суті.
Аудитор може приділити основну увагу ідентифікації та отриманню розуміння заходів контролю, які стосуються тих сфер, де, на
його думку, ризики суттєвого викривлення, ймовірно, будуть вищими. Якщо багато заходів контролю досягають однієї й тієї самої мети,
необов’язково отримувати розуміння кожного заходу контролю,
пов’язаного з такою метою.
Знання аудитора про наявність або відсутність заходів контролю,
які він отримує з розуміння інших компонентів внутрішнього контролю, допомагає йому при визначенні того, чи потрібно приділити
додаткову увагу отриманню розуміння заходів контролю.
Отримуючи розуміння заходів контролю суб’єкта господарювання, аудитор повинен отримати розуміння того, як суб’єкт господарювання відповів на ризики, що виникають з ІТ. Застосування системи
ІТ впливає на спосіб запровадження заходів контролю. З погляду
аудитора, заходи контролю за системами ІТ є ефективними в тому
разі, якщо вони забезпечують цілісність інформації та захист даних,
які оброблюються такими системами, і включають ефективні загальні
засоби контролю ІТ та засоби контролю прикладних програм.
Загальні засоби контролю ІТ – це політика і процедури, які
пов’язані з багатьма прикладними програмами та забезпечують ефективну роботу засобів контролю прикладних програм. Загальні засоби
контролю ІТ, які забезпечують цілісність інформації та захист даних,
зазвичай включають засоби управління такими аспектами:
– центр обробки даних і робота мережі;
– придбання, зміна та обслуговування системного програмного
забезпечення;
– зміна програми;
242

Розділ 6.

Процедури контролю та моніторингйого заходів

– безпека доступу;
– придбання, розвиток та обслуговування прикладної системи.
Засоби контролю прикладних програм – це ручні або автоматизовані процедури, які зазвичай працюють на рівні бізнес-процесів і застосовуються для обробки операцій окремими прикладними програмами.
Засоби контролю прикладних програм можуть мати превентивний
характер або використовуватися для ідентифікації певних аспектів і
призначені для забезпечення цілісності облікових записів. Відповідно засоби контролю прикладних програм належать до процедур, які
використовуються для ініціації, реєстрації, обробки та звітування про
операції й інші фінансові дані. Такі засоби контролю допомагають
забезпечити авторизацію, повноту і точність реєстрації та обробки
операцій, які мають місце.
Оцінка аудитором структури заходу контролю включає розгляд
того, чи здатний захід контролю окремо або у поєднанні з іншими заходами контролю ефективно запобігти або виявити та виправити суттєві
викривлення. Запровадження заходу контролю означає, що контроль
існує і що суб’єкт господарювання його використовує. Оцінка запровадження неефективного заходу контролю навряд чи має рацію, тому
насамперед розглядається структура заходу контролю. Неналежно
розроблений захід контролю може відображати суттєвий недолік у
внутрішньому контролі.
Процедури оцінки ризику для отримання аудиторських доказів
щодо структури і запровадження відповідних засобів контролю можуть включати:
– подання запитів до персоналу суб’єкта господарювання;
– спостереження за застосуванням певних заходів контролю;
– перевірку документів і звітів;
– відстеження операцій через інформаційну систему, що стосується фінансової звітності.
Проте лише подання запитів є недостатнім для таких цілей.
Отримання розуміння заходів контролю суб’єкта господарювання є
недостатнім для тестування їх операційної ефективності, якщо тільки
систематична робота таких заходів контролю забезпечується автоматикою. Наприклад, отримання аудиторських доказів про запровадження ручного заходу контролю в будь-який час не надає аудиторських
доказів щодо операційної ефективності заходу контролю у будь-який
інший час протягом періоду аудиту. Однак у зв’язку із властивою
послідовністю обробки ІТ виконання аудиторських процедур для того,
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щоб визначити, чи запроваджений автоматизований захід контролю
може слугувати тестом операційної ефективності такого заходу контролю залежно від оцінки аудитора та тестування заходів контролю,
таких як контроль за змінами програм.

6.2. Процедури реагування
на ризики з боку керівництва
Здійснення процесу контролю
Контроль – це невід’ємна частина системи регулювання, метою
якої є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушень принципів законності, ефективності та економії матеріальних ресурсів
на ранній стадії, коли є можливість вжити коригувальних заходів, а
в окремих випадках залучити винних до відповідальності, одержати
компенсацію за заподіяні збитки або провести заходи щодо запобігання порушенням у майбутньому.
Система внутрішнього контролю – це сукупність організаційних заходів, методик і процедур, які використовуються керівництвом
економічного суб’єкта для впорядкованого та ефективного ведення
господарської діяльності, забезпечення збереженості активів, виявлення, виправлення та запобігання помилкам і перекручуванню
інформації, а також для своєчасної підготовки достовірної фінансової
(бухгалтерської) інформації.
Ефективно функціонуючий контроль, це контроль, який має
важливі властивості: стратегічну спрямованість, орієнтацію на результат, відповідність бізнесу, своєчасність, гнучкість, простоту та
економічність.
Щоб довідатися, що і як контролювати, треба насамперед з’ясувати, що саме працює не так, як заплановано, виявити джерело проблем. Вирішення цих питань приводить до трьох основних аспектів
(частин) процесу контролю:
1) встановлення досяжних цілей;
2) порівняння результатів діяльності з наявним стандартом;
3) оцінка результатів з наступним внесенням коригувань до
операцій або регулюванням діяльності на основі результатів
вимірів.
На практиці існують десять кроків будь-якого процесу контролю,
наведених на рисунку 6.1.
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Рис. 6.1. Покроковий процес контролю
При здійсненні процесу контролю також важливо дотримуватись
наступних принципів:
1. Розуміння взаємозв’язку об’єктів контролю. Якщо в процесі
контролю об’єкта виявлено відхилення, що перевищують припустимий рівень, доцільно застосувати контрольні процедури до об’єктів,
які є безпосередньо пов’язаними з таким об’єктом. Такий підхід дозволяє встановити причини відхилень і запобігти їх новим проявам.
Будь-які відхилення на підставі об’єктивних причинно-наслідкових
зв’язків завжди є обумовленими іншими відхиленнями.
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2. Пріоритет попереднього контролю. Необхідно підсилювати
превентивне начало контролю, щоб попереджувати виникнення відхилень, які погіршують стан або роботу об’єкта. Це дозволить виключити можливі втрати та витрати на приведення об’єкта контролю в
необхідний робочий стан.
3. Використання інформації про відхилення, отриманої в попередніх перевірках. У кожній процедурі контролю передбачається
використання інформації про відхилення, виявлені попередніми процедурами контролю цього об’єкта.
4. Всебічний контроль робочого середовища. Неправильне розуміння інструкцій, помилки в судженнях, недбалість персоналу,
неуважність або втома відповідальних осіб, зіткнення інтересів
формальних та неформальних груп в колективах, конфлікти, зловживання, неетична поведінка – все це повинне бути об’єктом пильної
уваги з боку менеджменту, працівників відділу внутрішнього аудиту
та відділу кадрів. Негативні тенденції необхідно вчасно нівелювати,
підсилювати контроль у сферах діяльності працівників або підрозділів
де існують проблеми.
Внутрішній контроль підприємства повинен охоплювати всі сторони його корпоративної діяльності. На практиці внутрішній контроль
на підприємстві повинен починатися з наглядової ради, правління,
вищих керівників. Крім цього на підприємствах формуються відділи,
служби внутрішнього контролю, безпосередньо підлеглі керівництву. У невеликих підприємствах, що відчувають серйозні проблеми
з кадрами, функції внутрішнього контролю виконують служби внутрішнього аудиту.
Оскільки на підприємствах існують широкі можливості для циркуляції між співробітниками комерційної інформації, що не підлягає
розкриттю та може бути використана в корисливих цілях, центральна
функція служби контролю полягає в контролі за управлінням потоками
інформації, за належною поведінкою службовців, зайнятих проведенням фінансово-господарських операцій.
Виходячи з цього процес контролю, поєднуючись з процесами
управління підприємством, стає невід’ємною частиною управлінських
процесів, вбудовуючись до кожного з них. Схематично це представлено на рисунку 6.2.
Результати оцінки системи внутрішнього контролю дозволяють
менеджменту та власникам бізнесу:
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Рис. 6.2. Контрольні процедури бізнес-процесу
–

одержати структуроване розуміння того, наскільки вони
можуть бути впевнені в здатності підприємства;
– обґрунтовано визначити напрямки та завдання змін, необхідних у бізнес-процесах та інфраструктурі підприємства;
– створити основу для впровадження на підприємстві кращої
практики внутрішнього контролю, управління ризиками та
корпоративного управління.
Удосконалювання функціонування системи внутрішнього
контролю, приведення її у відповідність до характеру та масштабу
господарських операцій, безсумнівно, сприяє удосконалюванню бізнес-процесів. Крім того, це допоможе досягти позитивного ефекту у
вигляді росту прибутковості, збереженості ресурсів, підвищення довіри, зміцнення репутації та пов’язаних з цим ділових успіхів, дозволить
підвищити рівень керованості підприємства у кризових умовах.
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Засоби системи внутрішнього контролю
Одним з найважливіших елементів управління підприємством
є внутрішній контроль. На кожному підприємстві можливо індивідуально раціоналізувати систему внутрішнього контролю, виходячи
з внутрішніх і зовнішніх умов та ступеня розвитку (ефективності)
бізнесу. Проте існують загальні закономірності та методи підвищення
ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.
Розуміння внутрішнього контролю допомагає аудитору при ідентифікації типів потенційних викривлень інформації та чинників, які
впливають на ризики суттєвого викривлення, а також при розробці
характеру, строків і обсягу подальших аудиторських процедур.
Використання ручних або автоматизованих елементів у внутрішньому контролі також впливає на спосіб ініціації, реєстрації, обробки
та обліку операцій:
– Заходи контролю у ручній системі можуть включати такі
процедури, як затвердження й огляди операцій, звірка та відстеження
звірених статей. У противному разі суб’єкт господарювання може
використовувати автоматизовані процедури для ініціації, реєстрації,
обробки та обліку операцій; при цьому записи у електронному форматі
замінюють паперові документи.
– Заходи контролю в ІТ-системах складаються з комбінації автоматизованих (наприклад, засоби контролю, вбудовані в комп’ютерні
програми) і ручних засобів контролю. Крім того, ручні засоби контролю можуть бути незалежними від ІТ, можуть використовувати
інформацію, створену ІТ, або можуть обмежуватися моніторингом
ефективного функціонування ІТ та інших автоматизованих засобів
контролю і обробкою винятків. Якщо ІТ використовується для ініціації, реєстрації, обробки чи обліку операцій або інших фінансових даних для включення у фінансову звітність, системи і програми можуть
містити засоби контролю, пов’язані з відповідними твердженнями
щодо матеріальних рахунків, або бути критичними для ефективного
функціонування ручних засобів контролю, які залежать від ІТ.
Поєднання ручних та автоматизованих елементів у внутрішньому
контролі суб’єкта господарювання варіюється залежно від характеру і
складності використання ІТ суб’єктами господарювання.
Загалом ІТ сприяє внутрішньому контролю суб’єкта господарювання через надання можливості суб’єкту господарювання:
– послідовно застосовувати попередньо визначені бізнес-правила та виконувати складні розрахунки при обробці великих
обсягів операцій або даних;
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–
–
–

поліпшувати своєчасність, доступність і точність інформації;
спрощувати додатковий аналіз інформації;
посилювати здатність моніторингу результатів діяльності
суб’єкта господарювання та його політик і процедур;
– зменшувати ризик обходу заходів контролю; та
– посилювати здатність досягати ефективного розподілу обов’язків через запровадження засобів контролю безпеки у програмах, базах.
ІТ також накладає певні ризики на внутрішній контроль суб’єкта
господарювання, включаючи, наприклад:
– покладання на системи або програми, які неточно обробляють
дані, обробляють неточні дані, або і те, й інше;
– неавторизований доступ до даних, що може призвести до знищення даних або їх неналежної зміни, включаючи реєстрацію неавторизованих або неіснуючих операцій, або неточну
реєстрацію операцій;
– окремі ризики можуть виникати у разі доступу багатьох користувачів до спільної бази даних;
– можливість отримання ІТ персоналом прав доступу, які
перевищують права, необхідні для виконання ними своїх
обов’язків, що порушує розподіл обов’язків;
– неавторизоване внесення змін у дані в базових файлах;
– неавторизоване внесення змін до систем або програм;
– невнесення необхідних змін до систем або програм;
– неналежне ручне втручання;
– потенційна втрата даних або неможливість доступу до даних
у разі потреби.
Ручні елементи у внутрішньому контролі можуть бути більш
доцільними, якщо вимагається здійснювати судження або діяти на
власний розсуд щодо таких обставин:
– великі, незвичайні або разові операції;
– обставини, за яких складно визначити, передбачити або спрогнозувати помилки;
– за змінних обставин, які вимагають дій у відповідь, що виходять за межі існуючого автоматизованого контролю;
– у разі моніторингу ефективності автоматизованих засобів
контролю.
Ручні елементи у внутрішньому контролі можуть бути менш
надійними, ніж автоматизовані, оскільки їх можна простіше обійти,
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проігнорувати або відмінити, вони також є більш схильними до простих помилок і неточностей. Отже, послідовність застосування елементу ручного контролю не може бути передбачена. Елементи ручного
контролю можуть бути менш доцільними для таких обставин:
– операції великого обсягу або постійні операції чи в ситуаціях,
коли помилок, які можна передбачити або спрогнозувати,
можна уникнути, виявити та виправити їх контрольними
параметрами, які
– заходи контролю, якщо особливі методи виконання контролю
можуть бути належно сплановані й автоматизовані.
Структура засобів системи внутрішнього контролю ґрунтується
на наступних компонентах (табл. 6.1):
Таблиця 6.1
Засоби системи внутрішнього контролю
Засоби
контролю
1
Огляди
результатів

Обробка
інформації
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2
Ці заходи контролю включають огляди й аналізи фактичних результатів порівняно з бюджетами, прогнозами та результатами протягом попередніх періодів;
прив’язку різних наборів даних – робочих чи фінансових – між собою, разом із аналізами відносин та діями з дослідження і виправлення недоліків; порівняння
внутрішніх даних із зовнішніми джерелами інформації;
огляд функціональних показників або показників діяльності. В якості прикладів можна навести:
Облік – необхідний для прийняття ефективних рішень,
ведеться за організаційними підрозділами підприємства;
Звітність – звіти повинні бути надані своєчасно, за формою бути простими та послідовними;
Бюджети – служать інструментом аналізу досягнення
цілей, поставлених перед підрозділами, сприяють поліпшенню координації діяльності різних відділів
Двома великими групами засобів контролю щодо
інформаційних систем є засоби контролю прикладних
програм, які застосовуються до обробки окремих
прикладних програм, та загальні засоби контролю
ІТ, які є політиками і практиками,пов’язаними з
багатьма прикладними програмами та які забезпечують ефективне функціонування засобів контролю
прикладних програм, допомагаючи забезпечити подальшу належну роботу інформаційних систем. Приклади
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Продовження табл. 6.1
1

Фізичні
заходи
контролю

Розподіл
обов’язків

2
засобів контролю прикладних програм включають перевірку арифметичної точності записів, ведення та
огляд залишків на рахунках і перевірочних балансів,
автоматизовані засоби контролю, такі як вхідна перевірка вхідних даних і числової послідовності, та ручне ведення звітів про винятки. Прикладами загальних засобів контролю ІТ є засоби контролю зміни програм,
засоби контролю, які обмежують доступ до програм або
даних, засоби контролю за реалізацією нових версій
пакетних прикладних програм та засоби контролю за
системним програмним забезпеченням, які обмежують доступ або ведуть моніторинг використання
системних прикладних програм
Заходи контролю, які охоплюють:
– фізичний захист активів, включаючи відповідні захисні заходи, такі як захищені від доступу до активів
та записів об’єкти;
– надання дозволів на доступ до комп’ютерних програм
і файлів даних;
– періодичний підрахунок та порівняння із сумами, наведеними у контрольних записах (наприклад, порівняння
результатів підрахунків грошових коштів, цінних паперів і матеріальних ресурсів із обліковими записами)
Призначення різних людей відповідальними за надання
дозволів щодо операцій, реєстрації операцій та забезпечення збереження активів. Розподіл обов’язків призначений для зменшення можливостей, які дають змогу будьякій особі обіймати посаду, що дозволяє їй робити та
приховувати помилки або шахрайські дії у звичайному ході виконання своїх обов’язків
В якості прикладів можливо представити:
Організаційна структура з чіткими напрямами підпорядкованості, відповідальність у межах повноважень,
звітність перед вищим керівництвом, розмежування основних функцій, можливість швидкого реагування при
зміні внутрішніх та зовнішніх факторів, чітке визначення ролі та відповідальності кожного відділу, належний
рівень контролю діяльності співробітників і періодична
оцінка результатів їхньої роботи;
Політики – затверджується на рівні керівництва відповідно до цілей та завдань підприємства та фіксується в письмовому вигляді, доводиться до відома спів
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Продовження табл. 6.1
1

Сприяння
забезпеченню належної роботи
інформаційної системи

2
робітників, періодично переглядається, за необхідності
– оновлюється;
Процедури – забезпечують розмежування критичних
функцій, є максимально простими та зрозумілими, не
суперечать і не дублюють один одного, періодично переглядаються та оновлюються;
Персонал – при прийманні на роботу здійснюється оцінка особистих якостей кандидатів, організуються професійні тренінги та курси, чітко розподіляються ролі та
відповідальність
Загальні заходи контролю за інформаційними технологіями:
– процедури контролю над: інформаційними центрами
та мережами; придбанням, зміною та обслуговуванням
системного програмного забезпечення; безпекою доступу; придбанням, розробкою та обслуговуванням прикладних систем;
– процедури контролю над змінами програмного забезпечення;
– процедури контролю, що обмежують доступ до програм або даних;
– процедури контролю над впровадженням нових версій
комплектного програмного забезпечення;
– процедури контролю над системним програмним забезпеченням, що обмежує доступ, моніторинг або використання системних допоміжних програм, які можуть
змінити фінансові дані або записи без можливості їх відстеження в ході аудиту

Управління підприємством і його розвиток неможливі без ефективного всебічного контролю над всіма ланками. При плануванні
контрольних заходів необхідно всебічно розглядати економічні,
юридичні, науково-технічні, виробничо-комерційні та соціальні блоки управління. Відзначимо, що багатьох порушень можна уникнути,
якщо організувати дієву систему внутрішнього контролю та аудиту,
побудовану на належних заходах контролю, що задовольняє потребам
кожного підприємства незалежно від його основних завдань, організаційно-правової форми, обсягу економічних показників. Можливі
варіанти контрольних процедур наведені нижче.
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Контроль за рухом матеріальних виробничих запасів
Контроль за рухом матеріальних виробничих запасів може складатися з наступних заходів:
1. Визначення вимог щодо підбору кадрів на посади, де передбачено матеріальну відповідальність.
2. Затвердження списку осіб, що займають такі посади, із вказівкою видів матеріальної відповідальності (індивідуальної або
колективної).
3. Передача матеріальної відповідальності за збереження матеріально-виробничих запасів особі, яка займає відповідну
посаду, з обов’язковим підписанням договору про матеріальну відповідальність.
4. Контролювання доступу до облікових і складських записів
щодо руху сировини та товарних запасів. Розроблення та затвердження рівнів охорони документів, які містять ці записи,
а також списку осіб, що мають до них доступ.
5. Забезпечення охорони складських приміщень, обмеження доступу сторонніх осіб на територію складських приміщень.
6. Забезпечення контролю у складському господарстві:
a. організація контрольно-пропускної системи;
b. оснащення охоронно-пожежною сигналізацією, ваговимірювальними приладами, контроль за своєчасністю
їх повірки, тарування;
c. видача товарно-матеріальних цінностей зі складу відповідно до лімітних карт.
7. Дотримання вимог з проведення інвентаризації;
8. Вірне відображення в обліку виявлених відхилень (надлишків, нестач, пересортувань), а також повне відшкодування
заподіяного збитку та залучення до відповідальності винних
осіб. Ретельна перевірка роботи матеріально-відповідальних
осіб, які більше двох років не перебували у відпустках, тобто,
за умовою індивідуальної матеріальної відповідальності не
відбувалася передача матеріальних цінностей.
9. Контроль руху доручень на одержання товарно-матеріальних
цінностей.
Заходи щодо запобігання несанкціонованого доступу
до активів і файлів
Наступні міри перешкоджають несанкціонованому доступу до
активів і файлів:
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1.

Організація контролю за несанкціонованим проникненням
у приміщення охорона, пропускний режим, сигналізація,
технічні засоби спостереження тощо.
2. Організація контролю за несанкціонованим доступом до
комп’ютерної та некомп’ютерної інформаційної бази: система паролів на вхід до облікових баз, на ініціювання змін у
файлах, на доступ до сейфів; блокування несанкціонованого
одержання інформації за допомогою технічних засобів, захист від спостереження та фотографування, підслуховування,
перехоплення тощо.
3. Організація системи контролю та допуску працівників до роботи з документами та бездокументними носіями інформації
конфіденційного характеру з метою виключення можливості
ознайомлення з відомостями, що не відносяться до робочих
завдань, та розголошення комерційної таємниці.
4. Заходи контролю системи інформаційної безпеки повинні
включати:
a) схему видачі дозволів на доступ працівників до відомостей, що становлять комерційну таємницю;
b) оформлення зобов’язань щодо нерозголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю;
c) формалізований порядок роботи з документами під грифом «КТ» (комерційна таємниця);
d) контроль і ведення досьє на працівників, допущених до
роботи з документами та матеріалами, які становлять
комерційну таємницю;
e) облік та аналіз порушень режиму роботи з документами,
що містять комерційну таємницю, а також різного роду
спроб несанкціонованого доступу до конфіденційних
документів традиційного та автоматизованого виконання (баз даних тощо).
5. Встановлення лімітів повноважень при замовленні товарів
(робіт, послуг).
Рішення по замовленнях, які перевищують встановлений рівень,
повинні прийматися на засіданні наглядової раді або правління, або
на зборах управлінських працівників верхньої ланки (заступників
директорів з економічних, комерційних, фінансових, виробничих питань). За значними угодами рішення необхідно приймати на загальних
зборах власників.
254

Розділ 6.

Процедури контролю та моніторингйого заходів

Заходи щодо забезпечення безпеки активів і файлів
На випадок стихійного лиха необхідно мати копії важливих документів, що зберігатимуться у вогнетривких сейфах та у інших спеціалізованих приміщеннях. Також слід мати вогнегасники, інструкції,
що визначають порядок дій у випадку стихійного лиха. На випадок
перебоїв електропостачання, навмисних ушкоджень або виходу з ладу
апаратних засобів та програмного забезпечення, повинні бути зарезервовані копії банків даних і важливих файлів на магнітних носіях,
резервне обладнання тощо.
Регламентація діяльності
на основі спеціальних схем послідовності операцій
Такі схеми повинні містити всю необхідну інформацію про розподіл обов’язків, санкціонування операцій, процедури контролю, а
також всі правила, що визначають порядок будь-якої діяльності. Інформацію на схемах слід представляти у легкій для розуміння, наочній
формі. Всі схеми необхідно завчасно довести до працівників.
Впровадження нових інформаційних технологій в облікову
та контрольну діяльність
Великим підприємствам корпоративного типу, що мають стійку
організаційну та фінансову структуру, резерв росту, налагоджені
процеси постачання та збуту, доцільно переходити на нові програмні
технології поетапно. Технології слід вибирати повнофункціональні,
реалізовані на основі єдиного інформаційного простору.
Це дозволить:
– усунути проблеми неузгодженості завантаження потужностей та замовлень клієнтів;
– підвищити продуктивність контрольної діяльності;
– забезпечити режим управління підприємством в реальному
масштабі часу з проявленням загальносистемного ефекту
управління підприємством;
– забезпечити ефективну та погоджену взаємодію між підрозділами, яка виключає дублювання інформації;
– виключити проникнення помилкової інформації при підготовці та ручному введенні даних до комп’ютерної системи;
– виключити виробничий брак (наприклад, ввести контроль
якості за допомогою технології штрихового кодування вузлів
і деталей);
– оперативно контролювати за супутниковими каналами
зв’язку рух вантажів на всіх ділянках маршруту (технології
«безпаперового» інформаційного стеження за вантажем).
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Періодичний перерозподіл обов’язків між внутрішніми
контролерами: ревізорами, внутрішніми аудиторами,
бухгалтерами.
З метою уникнення зловживань та для підвищення ефективності внутрішнього контролю доцільно періодично перерозподіляти
обов’язки працівників, які мають необхідну кваліфікацію та допуск
до певного виду робіт. Наприклад, доцільно щорічно проводити ротації працівників бухгалтерії по еквівалентних з погляду оплати праці
ділянках обліку. Кваліфікаційний момент не повинен розглядатися
як слабка ланка щодо даної рекомендації з огляду на високий рівень
вимог до кваліфікації бухгалтера при прийомі на роботу. Періодичний
перерозподіл обов’язків дозволяє:
– знизити ризик тривалих зловживань;
– зменшити ймовірність невиявлених помилок завдяки взаємному контролю фахівцями фактичного стану робіт на ділянці;
– знизити ймовірність помилок, підвищити продуктивність
праці в результаті зниження стомлюваності від монотонності
робіт на одній ділянці;
– більш гнучко використати персонал.
При роботі на різних ділянках у фахівців буде можливість зберегти на належному рівні кваліфікацію, отриману ними у навчальному
закладі або на попередньому місці роботи. При додатковому навчанні
на новій ділянці, за допомогою незначних витрат працівники стануть
взаємозамінними, що дозволить більш гнучко використовувати персонал.
Покращення контролю ефективності сегментів бізнесу
Сегмент бізнесу – це будь-який елемент діяльності підприємства,
що може бути розглянутий в аспекті розширення або скорочення цієї
діяльності (наприклад, вид продукції, тип замовника, географічний
район збуту тощо). Для оптимізації контролю ефективності різних
напрямків діяльності підприємства доцільно скласти внутрішню
сегментарну звітність за географічними районами збуту, типами
покупців, товарними асортиментними групами тощо. Оперативний
контроль показників діяльності на основі детального аналізу внутрішньої сегментарної звітності та у необхідних розрізах запобігає
появі негативних тенденцій в окремих сегментах бізнесу та позитивно
впливає на результати діяльності підприємства в цілому.
Формування бази даних досьє покупців
Структура досьє на покупців (замовників) розробляється керівником відділу збуту (маркетингу). Форма досьє затверджується за256
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ступником директора з комерційних питань за поданням начальника
відділу збуту.
Досьє – затверджена внутрішня форма обліку, певним чином
структурована сукупність наявних даних про замовника (покупця).
Досьє включає:
a) реєстраційні та платіжні реквізити замовника: найменування,
адресу юридичну і фактичну, телефон (факс);
b) дані посадових осіб замовника, які приймають рішення за
договорами на закупівлю;
c) дату та результати попередніх переговорів, дані за результатами аналізу фінансового стану та надійності, ділової порядності;
d) дані по всіх укладених із замовником договорах та їх фактичне виконання, у тому числі оперативні дані щодо повноти та
своєчасності відвантажень, фактичний та критичний рівень
дебіторської заборгованості, розрахунки за продукцію;
e) дані про проведену роботу з інкасації простроченої дебіторської заборгованості: дзвінки, повідомлення, особисті
відвідування, стягнення боргів через спеціалізовані агенції,
продаж боргів;
f) дані щодо звірянь дебіторської заборгованості: за даними
розрахункового бюро фінансового відділу;
g) дані по суперечках (у частині претензійної та судової роботи);
h) статистичні дані щодо частоти укладання та тривалості
договорів, виконання замовником договірних зобов’язань
(платіжна та договірна дисципліна) та інші дані щодо взаємин
підприємства та замовника.
Досьє та база даних досьє мають регулярно поповнюватися відповідно до нових відомостей. Досьє слугує для контролю покупця
на предмет його надійності та фінансової стабільності, дотримання
договірної дисципліни, виконання договірних зобов’язань самим
підприємством-продавцем. Керівник відділу збуту повинен контролювати дотримання порядку обмеженого доступу до документів,
матеріалів та файлів, що складають вищевказане досьє, і забезпечувати
їх схоронність.
Удосконалювання контролю за зловживаннями відповідальних осіб
Для зниження ризику втрат у результаті зловживань (змова із
замовниками) з боку окремих посадових осіб, які санкціонують укладання договорів, умови комерційного кредиту, а надалі контролюють
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також відвантаження за такими договорами, доцільно при розробці
збутової політики віддавати перевагу укладанню великих і довгострокових договорів при детальному обговоренні ключових умов таких договорів на засіданні наглядової ради (правління). Внутрішні аудитори
(ревізори) повинні контролювати виконання укладених договорів.
На менеджерів, які працюють з конкретними покупцями, варто
накладати персональну матеріальну відповідальність за виконання
покупцями зобов’язань по договорах. Для стимулювання збутового
персоналу доцільно одночасно розробити систему заохочень за кожного знайденого покупця (замовника).
Присвоєння групи ризику покупцеві (замовникові)
і встановлення параметрів комерційного кредиту
З метою контролю аспектів взаємин з контрагентами за комерційними договорами (зокрема, за договорами постачання продукції
на умовах комерційного кредиту) та недопущення погіршення результатів діяльності підприємства через невірний вибір контрагента,
кожному покупцеві (замовникові) доцільно привласнювати категорію
ризику. Ранжування замовників (покупців) за категоріями ризику
(класи замовлень за ризиками – високий, середній, низький тощо) провадиться керівником департаменту збуту за розробленим алгоритмом
на основі наступних умов:
a) ступеня виконання зобов’язань по розрахунках за продукцію:
на основі статистичного обліку розраховується ступінь виконання договірних зобов’язань окремими покупцями, а також групами покупців,
сформованими за різними ознаками – критеріями ринкового сегментування (географія, розміри організації, галузева приналежність та ін.).
Якщо раніше замовник не мав господарських зв’язків з підприємством,
тобто є новим контрагентом, то категорія ризику його замовлення визначається на основі ступеня виконання зобов’язань тією характерною
групою замовників (покупців), до якої його віднесено відповідно до
критеріїв ринкової сегментації;
b) наявності та змісту первинної інформації (матеріалів) про
замовника (банківські та аудиторські довідки, відгуки інших підприємств тощо). Ранжування по категоріях ризику необхідне для проведення аналізу надійності (ділової порядності) і оцінки фінансового
стану, для ухвалення рішення з надання комерційного кредиту (параметри кредитування визначаються категорією ризику). Після аналізу
надійності та фінансової стабільності замовника (покупця) йому може
бути привласнена інша категорія ризику.
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З метою запобігання (попередження) погіршення фінансового
стану підприємства внаслідок росту простроченої дебіторської заборгованості кожному замовникові (покупцеві), відповідно до категорії
ризику його замовлення, доцільно встановлювати параметри комерційного кредиту, тобто ліміт суми дебіторської заборгованості та граничний строк комерційного кредитування. Встановлення параметрів
кредитування слід покласти на керівників збутових та фінансових
служб. Параметри кредитування за кожним класом ризику мають бути
зафіксовані у відповідному розділі положення про політику збуту.
Ухвалення рішення щодо перевищення параметрів кредитування за
конкретними замовленнями може входити у компетенцію заступника
директора з економічних або фінансових питань.
Удосконалювання контролю при плануванні продажів
У ринкових умовах господарювання необхідною умовою виживання комерційної організації є завоювання та збереження достатньої частки ринку, на що й спрямовано оптимізацію планування
продажів.
Існують наступні передумови ефективності контролю при плануванні продажів:
1. Плануванням продажів на підприємстві повинен займатися
не тільки планово-економічний відділ; така практика є притаманною
багатьом підприємствам, позбавляючи їх можливості розвитку в конкурентних умовах.
Розробкою проектів планів продаж (відвантажень) за видами продукції (асортиментними групами) з урахуванням програм реалізації
принципово нових і модифікованих продуктів, їх узгодженням з причетними службами організації має займатися персонал відділу збуту
(маркетингу). Організацію та контроль такої діяльності покладено
на керівника відділу, який також несе відповідальність за результати
виконання планів;
2. Основним критерієм оптимальності планування продажів у
ринкових умовах є облік і співвіднесення (сполучення) параметрів
контролю в плануванні, а саме:
– обрана модель розвитку підприємства (у тому числі стратегія
ринкової конкуренції);
– максимально можливий обсяг продажів, визначений на
основі: дослідження ринкової кон’юнктури (максимально
можливий обсяг продажів за даного рівня та співвідношенні
різних цін та з урахуванням стану та тенденцій розвитку рин259
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ку, його факторів, тобто потенційної місткості ринку), оцінки
ресурсів та потенціалу підприємства;
– найбільш оптимальний з погляду максимізації прибутку обсяг випуску продукції, можливий для підприємства, який забезпечить рівність граничного доходу та граничних витрат;
– найбільш оптимальні програми випуску продукції;
– ув’язування планів продажів з планами виробництва, з оперативно-календарними графіками випуску готової продукції
для забезпечення виконання планів продажів і відвантажень
у встановлений термін і за номенклатурою, а також для формування показників фінансових планів підприємства;
– розроблена система оперативного контролю виконання
планів збуту (процедури підготовки, аналізу та контролю
щоденних звітів виконання планів збуту);
3. Є важливим порядок розробки та контролю планів продажів.
Відправним пунктом для розробки планів збуту в ринкових умовах
служить комплексне дослідження ринку та прогнозування його
кон’юнктури, проведене відділом маркетингу.
Впровадження системи
бюджетного управління (бюджетування)
Бюджетування – це система короткострокового планування,
обліку та контролю коштів і результатів діяльності підприємства за
центрами відповідальності та сегментами бізнесу. Бюджетування
дозволяє аналізувати прогнозовані та отримані економічні показники
з метою управління бізнес-процесами та їх контролю.
Бюджетування забезпечує кращу координацію господарської
діяльності, підвищує керованість та адаптивність підприємства до
змін у внутрішній (оргструктура, ресурси, потенціал підприємства) і
зовнішньому середовищу (ринковій кон’юнктурі), знижує можливість
зловживань і помилок в управлінні, забезпечує взаємозв’язок різних
аспектів фінансово-господарської діяльності, формує єдине бачення
планів підприємства та виникаючих у процесі їхнього здійснення
проблем всіма відповідальними працівниками, забезпечує більше
відповідальний підхід фахівців до прийняття рішень, кращу мотивацію
їхньої діяльності і її оцінку.
Бюджет підприємства (головний бюджет) являє собою систему
взаємозалежних бюджетів і виражає в структурованій формі очікування менеджерів щодо продажів, витрат та інших господарських
операцій у плановому періоді. Він включає два основних блоки:
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–

систему операційних бюджетів (планові кошториси основних
бізнес-процесів)
– систему фінансових бюджетів.
Система операційних бюджетів включає: бюджет продажів, бюджет запасів готової продукції, бюджет виробництва, бюджет прямих
матеріальних витрат (бюджет закупівель матеріалів і бюджет виробничих запасів), бюджет прямих виробничих (операційних) витрат,
бюджет загальновиробничих витрат, бюджет собівартості реалізованої
продукції, бюджет витрат на збут, бюджет управлінських витрат.
Операційні бюджети консолідуються та складають систему фінансових бюджетів (ці бюджети іноді називають основними бюджетами). Вони включають прогноз звіту про прибутки та збитки (бюджет
доходів і витрат), бюджет руху грошових коштів (касовий кошторис),
прогнозний бухгалтерський баланс.
Крім операційних і фінансових бюджетів на підприємстві можуть використовуватися допоміжні та спеціальні бюджети. Серед
допоміжних бюджетів найбільше значення мають план капітальних
(первісних) витрат (інвестиційний бюджет) і кредитний план (план залучення фінансових ресурсів). Їх призначення полягає в ретельнішому
плануванні динаміки активів бізнесу, визначенні умов та обмежень,
що можуть бути встановлені для даного бізнесу.
Процес бюджетування повинен бути стандартизованим за допомогою бюджетних форм, інструкцій і процедур. У підготовці бюджетів
беруть участь усі підрозділи підприємства. Всі бюджети ураховують
прогноз обсягу продажів.
Поряд з бюджетами на майбутній період у процес бюджетування передбачає укладання звітів про виконання бюджетів минулих
періодів. Бюджетні звіти зводять воєдино інформацію з планування,
обліку, контролю та аналізу бізнес-процесів. Менеджери повинні відслідковувати виконання бюджетів і виявляти так звані «вузькі місця»
у діяльності підприємства.
Звіти по бюджетах можуть готуватися щомісяця (найчастіше),
поквартально, раз на півріччя або на рік. За певними даними звітують
щодня (наприклад, відвантаження продукції), за іншими – щотижнево
(наприклад, виробництво та продажі). Періодичність звітів визначається за допомогою аналізу «витрати/вигоди».
У періодичних звітах зіставляються заплановані та звітні дані. За
результатами зіставлення проводиться аналіз відхилень фактичних
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показників від планових. При цьому відхилення можуть вимірятися в
абсолютних (наприклад, у гривнах) і у відносних (наприклад, у відсотках) одиницях виміру.
Відхилення можуть розраховуватися між показниками певного
періоду по відношенню до базового періоду. Відхилення, що перевищують гранично припустимий рівень, оцінюються на предмет ступеня
їх впливу на аспекти функціонування підприємства, виявляються
причини таких відхилень.
Аналіз відхилень планових показників від фактичних дозволяє
визначити області господарської діяльності, що потребують першочергової уваги, виявити можливості, не передбачені в процесі розробки
бюджетів, а також оцінити діяльність кожного центра відповідальності
та його керівника.
Аналіз виконання бюджетів дозволяє менеджерам застосовувати
систему управління по відхиленнях: метод управління, коли увага
менеджера концентрується на діяльності, показники якої мають
значні відхилення від планових. Бюджети, фінансово-економічні показники, відхилення між фактичними та запланованими значеннями
можуть аналізуватися на будь-якому рівні управління. Аналізу також
піддаються розходження між бюджетними даними та даними інших
підрозділів або підприємств, середньогалузевими даними. Не менш
важливим є аналіз тенденцій показників у часі.
Таким чином, бюджети представляються кількісним вираженням
цілей, стратегій і намічених заходів щодо їх реалізації, кількісним вираженням планів. Бюджети підприємства забезпечують інформаційну
базу для аналізу включених до них економічних показників. Бюджетний аналіз забезпечує інформаційну прозорість бізнес-процесів, необхідну для оперативного та стратегічного менеджменту. Бюджетний
аналіз доходів і витрат дозволяє зіставляти динаміку доходів і витрат
за періодами часу, визначати та зіставляти рентабельність напрямків
бізнесу, установлювати нормативи та ліміти витрат тощо.
Начальники виробничих підрозділів, менеджери відділів матеріально-технічного постачання, продажів, маркетингу та інших
мають можливість аналізувати роботу підрозділів. Менеджмент підприємства може побачити картину в руху грошових коштів та ресурсів
в цілому. Більше того, досліджуючи відхилення, можливо визначити,
хто саме несе відповідальність за порушення графіка виконання робіт,
перевищення бюджету, який підрозділ домігся економії коштів та
яким чином.
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Організація та контроль бюджетного управління складають:
a) визначення складу бюджетів;
b) послідовність їх розробки відповідно до бізнес-процесів підприємства;
c) контроль за вірністю заповнення бюджетних форм;
d) відповідність витрат затвердженим плановим лімітам;
e) виконанням бюджетного регламенту;
f) групування даних бюджетів підрозділів до основного бюджету підприємства, що містить бюджет руху грошових коштів,
бюджет доходів і витрат, бюджет за балансом.
Відповідальність за організацію бюджетування доцільно покласти
на спеціально створений відділ бюджетного управління, укомплектований з кваліфікованими працівниками фінансового та економічного
відділів, що мають аналітичні здібності.
З метою вдосконалення та підвищення ефективності системи
внутрішнього контролю доцільно сполучати тверді (прив’язані до конкретних планових періодів) і гнучкі (не прив’язані до певних термінів
та достатньо мінливі по відношенню до змін внутрішніх і зовнішніх
умов функціонування) системи планування діяльності підприємства. Сполучення двох систем планування дозволяє вдосконалювати
розробку стратегічних і річних планів. При такому сполученні довгострокові плани визначають базові цільові настанови за напрямками
діяльності, а короткострокові – конкретизують ці цілі.
Маючи чіткі базові орієнтири, можна вносити пропозиції з коректування довгострокових і короткострокових планів. У цілому це
дозволяє підвищити ефективність контролю та знизити ймовірність
виникнення високовартісних наслідків помилок, викликаних невдалим прогнозуванням продажів, асортименту, неякісною інформацією,
застосованою при плануванні тощо.
Важливо відзначити, що метою підприємства є не створення
системи контролю, яка б повністю гарантувала відсутність відхилень,
помилок та неефективної роботи, а системи, що допомагала б вчасно
виявляти та усувати їх, сприяючи підвищенню продуктивності роботи.
Адже ресурси, спрямовані підприємством на створення надлишкового
контролю, могли б бути використані для досягнення інших цілей і
завдань.
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6.3. Організація моніторингу контрольних заходів
У відповідності до Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 315
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» аудитор повинен
отримати розуміння основних заходів, які суб’єкт господарювання
використовує для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою
звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів
контролю, а також те, як суб’єкт господарювання ініціює заходи з
виправлення недоліків у своїх заходах контролю.
Моніторинг заходів контролю – це процес оцінки ефективності
функціонування внутрішнього контролю у часі. Він включає своєчасну оцінку ефективності заходів контролю та виконання необхідних
виправних дій. Управлінський персонал здійснює моніторинг заходів
контролю через постійні дії, окремі оцінки або поєднання того та іншого. Постійні дії з моніторингу часто є частиною звичайної поточної
діяльності суб’єкта господарювання і включають регулярні дії з управління та нагляду (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Моніторинг
та вдосконалювання системи внутрішнього контролю
Аудитор повинен отримати розуміння джерел інформації, яка
застосовується у моніторинговій діяльності суб’єкта господарювання,
та основу, на підставі якої управлінський персонал вважає цю інформацію достатньо достовірною для цієї мети.
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Важливою функцією відповідальності управлінського персоналу
є встановлення та ведення внутрішнього контролю на постійній основі.
Моніторинг заходів контролю управлінським персоналом включає
аналіз того, чи працюють вони відповідно до очікувань і чи модифікуються вони відповідно до наявних умов. Моніторинг заходів контролю
може включати такі дії, як перевірка управлінським персоналом того,
чи готується своєчасно звірка банківських виписок, оцінка внутрішніми аудиторами дотримання персоналом з продажу політики суб’єкта
господарювання в частині положень про договори купівлі-продажу,
а також нагляд юридичного відділу за дотриманням етичних або бізнес-норм суб’єкта господарювання. Моніторинг також здійснюється
для забезпечення збереження ефективності роботи заходів контролю
з плином часу.
Внутрішні аудитори або персонал, який виконує аналогічні функції,можуть сприяти моніторингу заходів контролю суб’єкта господарювання, здійснюючи індивідуальні оцінки. Зазвичай вони регулярно
надають інформацію щодо функціонування внутрішнього контролю,
приділяючи значну увагу оцінці ефективності внутрішнього контролю,
а також інформацію про переваги й недоліки внутрішнього контролю
і рекомендації щодо його поліпшення.
Дії з моніторингу можуть включати використання інформації з
повідомлень зовнішніх сторін, які можуть вказувати на проблеми або
виділяти сфери, які потребують поліпшення. Клієнти опосередковано
підтверджують розрахункові дані, оплачуючи свої рахунки або висуваючи претензії щодо виставлених рахунків. Крім того, регуляторні органи можуть спілкуватися із суб’єктом господарювання стосовно питань,
які впливають на функціонування внутрішнього контролю,наприклад
обговорення перевірок органами регулювання. Управлінський персонал також може враховувати повідомлення, пов’язані із внутрішнім
контролем, що надходять від зовнішніх аудиторів при виконанні дій
з моніторингу.
Оцінка адекватності процесів контролю
з використанням самооцінки контролю
Внутрішній контроль може тільки надати розумні гарантії (забезпечити розумну впевненість) того, що встановлені й заявлені
підприємством цілі й завдання будуть досягнуті й виконані. Але не
існує абсолютних гарантій цього навіть при наявності найдужчої й
ефективної системи внутрішнього контролю. Нарешті, сила будь-якої
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системи залежить від порядності й чесності людей, що здійснюють
внутрішній контроль.
Одним з методів, що використовується для оцінки надійності й
адекватності процесу внутрішнього контролю, є самооцінка контролю
(сontrol self-assessment, CSA).
Самооцінка контролю – це внутріфірмовий процес аналізу й оцінки ефективності системи контролю на підприємстві У цьому процесі
беруть участь всі співробітники, так що границі відповідальності за
виконання контролю розширені до масштабів, що дозволяють охопити
всіх працівників:
•
Роль вищого керівництва (топ-менеджменту) – здійснювати
нагляд за формуванням, адмініструванням й оцінкою системи
управління ризиками й процесами контролю;
•
В обов’язку лінійних керівників підприємства крім інших
входить оцінка процесів контролю в областях їхньої компетенції;
•
Внутрішні й зовнішні аудитори надають різні гарантії відносно ефективності управління ризиками й процесів контролю в
певних сферах діяльності й функціях підприємства.
В загальних інтересах керівників підприємства й аудиторів використати методи й засоби, що допомагають загострювати увагу й
підсилювати роботу, спрямовану на оцінку ефективності управління
ризиками й процесів контролю й знаходити шляхи підвищення їхньої
ефективності.
Головною метою внутрішньої оцінки процесів контролю (самооцінки) є забезпечення розумних гарантій, що підприємство зможе
домогтися поставлених цілей і завдань ефективними й доцільними
методами. Це вирішується шляхом комплексного аналізу цілей діяльності підприємства й властивих їй ризиків з використанням процесів
внутрішнього контролю.
Процедури самооцінки контролю включають:
•
виявлення потенційних ризиків і ступінь схильності ризику;
•
оцінку процесів контролю, спрямованих на зниження або
управління такими ризиками;
•
розробку плану заходів щодо зниження ризиків до прийнятного рівня;
•
визначення ймовірності досягнення запланованих бізнесцілій.
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Основними вигодами для підприємства від реалізації програми
самооцінки контролю є те, що самооцінка:
•
сприяє розумінню співробітниками ризиків підприємства й
використовуваних у ній засобів і процесів контролю;
•
сприяє усвідомленню й розумінню співробітниками необхідності контролю;
•
є механізмом, що забезпечує розпізнавання ризику на ранній
стадії;
•
сприяє більше відкритому обміну інформацією, спрямованому на взаємодію й постійне вдосконалювання;
•
дозволяє наділяти співробітників повноваженнями й удосконалювати систему підзвітності.
Існує три основних програми участі, які використовуються в
практиці самооцінки контролю. Ці програми наступні:
1) робочі групи сприяння;
2) опитування;
3) аналіз керівників.
Нижче наведено основні характеристики цих програм.
1) Робочі групи сприяння. Робочі групи сприяння персоніфікують
процес збору інформації від робочих груп, що представляють різні
рівні в структурних або функціональних підрозділах. Формат таких
робочих груп залежить від поставлених цілей, специфіки ризиків,
контролю або застосовуваних процесів:
•
Формат, заснований на досягненні цілей, зосереджує увагу на
тім, як найкраще досягти певної бізнес-цілі. Ціль такої групи
полягає у визначенні того, чи функціонують установлені процедури контролю ефективно й чи знижують вони в результаті
залишкові ризики до прийнятного рівня.
•
Формат, заснований на оцінці ризиків, зосереджує увагу на
перерахуванні ризиків, пов’язаних з досягненням поставленої
мети. Метою такої групи є визначення істотних залишкових
ризиків.
•
Формат, заснований на оцінці контролю, зосереджує увагу на
оцінці роботи існуючих процесів контролю. Основною метою
даної робочої групи є аналіз «розриву очікувань» тим часом,
як процеси контролю функціонують фактично, і рівнем очікувань керівництва підприємства відносно функціонування
цих процесів.
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•

Формат, заснований на оцінці процесів, зосереджує увагу
на вивченні окремих функцій й операцій, які є елементами в
ланцюжку бізнес-процесів. Основне завдання такої робочої
групи полягає в оцінці, модернізації, підтвердженні правильності, поліпшенні або навіть оптимізації всього бізнес-процесу й його окремих компонентів.
2) Опитування (анкетування). Проведення опитувань або анкетування звичайно має на меті одержати прості відповіді: «так/ні», «маємо/ні» на питання анкет. Використовують ці методи в тих випадках,
коли чисельність підрозділів велика, або вони географічно розкидані
й не можуть працювати в складі однієї робочої групи.
3) Аналіз керівників. Це поняття включає більшу частину підходів,
які використовуються групами управління для вироблення інформації про окремі бізнес-процеси, діяльність по управлінню ризиками й
процедурах контролю.
Такі самооцінки можуть здійснюватися самими працівниками
або керівниками підрозділів, а також в даному процесі можуть приймати участь внутрішні аудитори підприємства. Внесок внутрішнього
аудита в програму самооцінки контролю не є чимсь незмінним і може
варіюватися на різних підприємствах.
В одному підприємстві внесок внутрішнього аудитора може бути
досить значним, при цьому внутрішній аудит може займатися організацією, розробкою, здійсненням процесу самооцінки, і фактично контролювати його, проводячи тренінги й залучаючи організаторів. В іншому
участь внутрішнього аудитора може бути мінімальним; він виступає
тільки як зацікавлена сторона й консультанта по процесах контролю в
цілому, а також як останній контролер, що перевіряє оцінки, зроблені
робочими групами.
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РОЗДІЛ 7.
Прагматика
роботи внутрішнього аудиту

7.1. Ризик-орієнтована форма внутрішнього аудиту
Основною метою підприємств є: через виконання місії досягти
поставлених цілій, для досягнення яких керівництво обирає стратегію
діяльності та встановлює відповідні тактичні шляхи, створює необхідну організаційну структуру та культуру. Однак, у повсякденній діяльності підприємства постійно стикаються з зовнішніми та внутрішніми
факторами, які у різній мірі впливають на можливість підприємства та
його керівництва досягти мети. На рис. 7.1.та рис. 7.2. показано деякі
фактори впливу на діяльність підприємств.
Таким чином, фактори впливу призводять до появи ризиків. Ризик –
це можливість того, що відбудеться подія, яка вчинить негативний
вплив на досягнення цілей підприємства. Ризик-апетит – це ступінь
ризику, який підприємство вважає для себе прийнятним у процесі
досягнення своїх цілей.
Для запобігання значному впливу ризиків на підприємство, необхідно створювати систему управління ризиками.
Управління ризиками підприємства – це управлінські процедури,
систематизовані та організовані у певний порядок, які здійснюються
наглядовою радою, виконавчими менеджерами та іншими працівниками. Управління ризиками є спрямованим на:
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Рис. 7.1. Вплив факторів зовнішнього середовища
−

виявлення потенційних подій, які можуть впливати на підприємство;
− управління чинниками, що пов’язані з цими подіями;
− здійснення контролю за неперевищенням ризик-апетиту
підприємства;
− надання розумної впевненості щодо прийнятного стану потенційних ризиків у ході досягненні цілей підприємства.
Ефективно налагоджена система внутрішнього контролю сприяє
досягненню підприємством наступних цілей:
− операційної ефективності (у тому числі – високим показникам прибутку);
− зниженню ризиків втрати активів;
− забезпеченню достовірності фінансової звітності;
− дотриманню вимог законодавства;
− досягненню інших цілей, поставлених перед підприємством
власниками та акціонерами.
Процедури та засоби внутрішнього контролю, які застосовуються
на підприємстві визначаються в залежності від впливу зовнішніх та
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внутрішніх факторів ризику, галузі функціонування та цілій підприємства. Необов’язково доручати здійснення всіх видів контролю окремому підрозділу. Можна розподілити відповідальність між різними
підрозділами, вбудовуючи процедури контролю у їхню поточну діяльність, і знати, де і які процедури встановлено. Однак треба пам’ятати,
що відповідальність за створення та відповідне функціонування системи внутрішнього контролю несе керівництво підприємства. Власники
та акціонери підприємства в цьому процесі зацікавлені у ефективності
системи внутрішнього контролю, яка сприяє зниженню ризикованості
їхніх вкладень.
Незалежно від його формальної назви, повинен бути створений
суверенний підрозділ, що здійснює моніторинг стану системи внутрішнього контролю та його адекватності ризикам у ході діяльності.
Виходячи з таких функцій, Міжнародний Інститут внутрішніх
аудиторів дає наступне визначення внутрішнього аудиту: внутрішнім
аудитом є діяльність з надання незалежних та об’єктивних гарантій
і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності компанії.
Внутрішній аудит допомагає компанії досягти поставлених цілей,
використовуючи систематизовані та послідовні підходи до оцінки та
підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю
та корпоративного управління.
Для оцінки адекватності та ефективності діючих систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю, сучасні підприємства
можуть впроваджувати ризик-орієнтовану модель внутрішнього
аудиту(рис. 7.3).
Основними етапами впровадження та проведення ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту можуть бути:
1 етап. Оцінка зрілості (розвитку) системи внутрішнього контролю (системи управління ризиками).
2 етап. Визначення стратегії внутрішнього аудиту залежно від
рівня зрілості. Пряме впровадження та використання моделі ризикорієнтованого внутрішнього аудиту є неможливим якщо система
внутрішнього контролю знаходиться на низькому рівні. Впровадження
елементів ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту відбувається з
одночасним створенням відповідного рівня системи внутрішнього
контролю. У ході підвищення зрілості системи підвищується консультаційна роль внутрішнього аудиту.
3 етап. Ризик-орієнтоване планування діяльності служби внутрішнього аудиту.
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Рис. 7.3. Модель концепції ризик-орієнтованого
внутрішнього аудиту
З метою планування ризик-орієнтованої діяльності служби
внутрішнього аудиту повинні використовуватися спеціальні робочі
документи з ідентифікації, класифікації та узагальнення інформації
про потенційні ризики підприємства (ризик-регістри).
4 етап. Розробка індивідуальних аудиторських планів перевірок.
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Визначення, на підставі ризик-регістрів та додаткової інформації,
обсягів вибірки, областей перевірок, контрольних процедур для тестування, необхідних ресурсів.
5етап. Підготовка і проведення аудиторських процедур. Формування результатів проведеного аудиту відповідно до нових вимог
ризик-орієнтованої концепції внутрішнього аудиту.
У Міжнародних Стандартах внутрішнього аудиту (далі – Стандартів) описано сутність роботи внутрішнього аудиту, відповідно до
якого, внутрішній аудит являє собою проведення оцінки та сприяння
вдосконаленню процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління. Іншими словами, названі Стандарти поділяють
діяльність внутрішнього аудиту на наступні три складові: оцінка ефективності системи управління ризиками, оцінка системи внутрішнього
контролю та оцінка корпоративного управління (табл. 7.1).
Отже, внутрішні аудитори виконують основну мету – допомагають керівництву підприємства досягти визначених цілей, розширити
можливості бізнесу, удосконалити його операційні процеси та знизити
ризики в ході виконання аудиторських завдань з надання впевненості
та консультаційних послуг.
Правильно, відповідно до ризик-орієнтованої моделі організована
служба внутрішнього аудиту допоможе виконувати основні завдання
системи внутрішнього контролю. Однак, впровадження моделі ризикорієнтованого внутрішнього аудиту має як переваги так і недоліки
(табл. 7.2).
Беручи до уваги сказане, роль та обов’язки внутрішнього аудитора у відповідності до ризик-орієнтованої концепції, складаються з
спостереження, оцінці та прогнозі діяльності системи внутрішнього
контролю. При цьому внутрішній аудит здатен і повинен виконувати
різноманітні та масштабні завдання, які включають один або кілька
наступних елементів:
1) моніторинг ефективності процедур внутрішнього контролю
(постановка необхідних систем бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю входить у обов’язок керівництва,
цьому напрямку слід постійно приділяти відповідну увагу; на
службу внутрішнього аудиту звичайно покладають обов’язки
з перевірки таких систем, моніторингу ефективності їхнього
функціонування та надання рекомендацій із вдосконалення);
2) дослідження фінансової та управлінської інформації (включає
оглядову перевірку засобів і способів, які використовуються
274

2
Встановлювати наявність чітко
сформульованих оперативних і
довгострокових цілей та завдань,
оцінювати ступінь їхньої відповідності
цілям і завданням підприємства.

Оцінювати достатність та ефективність
системи внутрішнього контролю у
сфері корпоративного управління,
фінансово-господарської діяльності та
її інформаційних систем
Проводити аналіз фінансовогосподарської діяльності та планів
на предмет відповідності фактичних
результатів поставленим цілям і
завданням, щоб визначити, чи ведеться
діяльність відповідно до намічених
планів.

Оцінювати ризики,
фінансово-господарської
діяльності, корпоративного
управління, та
інформаційних систем.

Звертати увагу у ході
консультування на ризики,
відповідні до мети
завдання, бути готовими до
наявності інших ризиків.

Система
внутрішнього контролю

1
Відслідковувати та
оцінювати ефективність
системи управління
ризиками

Система
управління ризиками

Напрями роботи внутрішнього аудиту

Забезпечувати ефективний
процес управління
діяльністю підприємства
щодо впровадження
корпоративного управління
та його оцінки
Забезпечувати відповідні
служби підприємства
інформацією з питань
ризиків і контролю.

3
Оцінювати структуру,
якість впровадження і
ефективність програм та
заходів, що відносяться
до питань етики, у частині
підтвердження етичних
стандартів і цінностей у
рамках підприємства.

Корпоративне управління
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1
Використовувати знання
про ризики, отримані
у ході консультування,
в процесі виявлення
та оцінки суттєвих
ризиків, що виникають у
підприємства.

2
Встановлювати ступінь адекватності
сформульованих менеджментом
критеріїв, які мають надати можливість
визначити, виконані поставлені
цілі та завдання чи ні. У випадку
неадекватності критеріїв розробити
прийнятні.
Використовувати знання про контроль,
отримані у ході надання послуг з
консультування, в процесі виявлення
та оцінки ризиків, які виникають перед
підприємством.
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3
Ефективно координувати
діяльність та обмін
інформацією між
наглядовою радою,
зовнішніми аудиторами та
менеджментом.
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Підвищення
ефективності
внутрішнього

Поліпшення
взаємодії з
підрозділами

Універсальність

Простота

Переваги
1
Не потребується комплексне тестування та опис системи внутрішнього контролю, всієї організації та всіх
її процесів, достатньо зосередитися
на ризикових зонах.
Є можливість простежити чіткий
взаємозв’язок між процесами, ризиками, контролем, можливостями та
рекомендаціями, користуючись базами даних проведеного аудиту. Легко продемонструвати, які види ризиків було піддано контролю, а також
отримати результати з метою формування впевненості вищого керівництва про стан та ефективність
систем внутрішнього контролю.
Підрозділ, що перевіряється, безпосередньо включається у процес
аудиту, тому ясніше розуміє переваги результатів роботи внутрішнього
аудиту.
Ризик-орієнтований внутрішній аудит зосереджує вплив на найбільш
ризикових областях, які здатні вчи-

Таблиця 7.2

Відсутність
у штаті
підготовлених
фахівців
Ризик
втрати
контролю

Концентрація на зонах з високим
рівнем «властивих ризиків» (до
проведення контрольних проце-

Ймовірно, буде потрібен час на засвоєння працівниками нових принципів та підходів ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту.

Недоліки
2
Ефект
Тісне співробітництво та взає«зрощування модія з підрозділом, що перез бізнесом»
віряється, можуть вплинути на
незалежність та об’єктивність
фахівців внутрішнього аудиту.
Новизна
Це складна робота, а тому потріпідходів
бен час на вивчення та впровадження підходів ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту, на збір
даних та необхідної інформації,
а також на здійснення їхнього
аналізу.

Переваги та недоліки моделі ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту
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Більш творчий
і цікавий підхід
для персоналу
внутрішнього
аудиту

Допомога у
обґрунтуванні
залучення
ресурсів

аудиту та
рекомендацій
аудиторів

1
нити критичний вплив на діяльність підприємства, ґрунтуючись на
аналізі можливого впливу ризиків
на досягнення поставлених цілей.
Рекомендації дозволяють більш
ефективно впливати на рівень «залишкового ризику». Виявляються
області, не охоплені контрольними
процедурами, підвищується подальша ефективність процесів управління ризиками.
Через те, що план аудиту розробляється з урахуванням необхідності
перевірок істотних ризиків, легше
обґрунтувати для керівництва необхідність залучення людських ресурсів.
Знижується обсяг «рутинної» роботи з виявлення недотримання вимог
законодавства, фокус робиться на
виявленні та оцінці ризиків і процедур контролю.
над деякими
областями
діяльності

2
дур) може потребувати відмови
від проведення перевірок у інших
областях, які раніше регулярно контролювалися у інтересах
керівництва середньої ланки.

Продовження табл. 7.2
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для збору, виміру, класифікації вказаної інформації та складання звітності на її основі, а також специфічні запити у відношенні її окремих складових частин, у тому числі – детальне
тестування операцій, залишків по рахунках бухгалтерського
обліку та інших процедур);
3) контроль ефективності та результативності, включаючи нефінансові засоби контролю об’єкту, що піддається аудиту;
4) контроль за дотриманням законодавства України, нормативних актів та інших зовнішніх вимог, а також політик, директив та інших внутрішніх вимог керівництва.
З перерахованих функцій випливає, що в основному діяльність
внутрішнього аудиту є пов’язаною з моніторингом системи внутрішнього контролю. Внутрішній аудит являє собою оцінку надійності та
ефективності існуючої системи внутрішнього контролю, а внутрішні
аудитори – фахівцями, покликаними неупереджено та професійно провести таку оцінку. Тобто, внутрішній аудит виконує завдання незалежного аналізу та оцінювання різних аспектів діяльності підприємства,
та надає керівництву підприємства впевненості у тому, що створена
ними система контролю працює надійно та ефективно.
Інший напрямок розвитку внутрішнього аудиту полягає у розширенні аудиту областей, які у колишні роки були поза зоною уваги:
менеджмент та, особливо, відповідний стиль управління, питання
стратегії, включаючи розширення бізнесу, угоди злиття та поглинання, продаж активів або брендів, розслідування випадків шахрайств
та інших порушень законодавства, а також така нова область як
внутрішній аудит якості продукту, що продається споживачам і його
сервісної підтримки. Список, звичайно ж, неповний, оскільки кожне
підприємство самостійно може визначити область ризиків і розробити
власну програму їх внутрішнього контролю, включаючи періодичний
аудит (табл. 7.3).
Головним завданням внутрішнього аудиту є організація виконання аудиторського завдання відповідно до існуючих Стандартів,
розробка необхідних рекомендацій, щодо удосконалення діяльності
підприємства і подальший моніторинг їхнього виконання. Внутрішній
аудит вважається завершеним тоді, коли остаточно впроваджені аудиторські рекомендації та усунуті виявлені відхилення. При цьому всім
учасникам процесу внутрішнього аудиту, як самим аудиторам так і тім
кого вони перевіряють потрібно пам’ятати, що перевірці підлягає не
працівник, або виконавець, а окремий бізнес-процес, підрозділ тощо.
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Сучасні завдання внутрішнього аудиту
Об’єкт аудиту
1
Шахрайство
та порушення
законодавства

Угоди злиття
та поглинання

Гарантія
якості та
взаємини зі
споживачами
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Таблиця 7.3

Характеристика завдання
2
Однією з цілей аудиту (відповідно до видання SOX)
стає виявлення та запобігання шахрайства всередині
підприємства. Аудит може виявити випадки шахрайства та інших порушень закону, однак, у першу
чергу функцією аудиту залишається оцінка ризиків
і системи захисту від шахрайств, починаючи від потенційних конфліктів інтересів і закінчуючи загальною атмосферою у підрозділах підприємства. У фокусі внутрішнього аудиту – контроль за розподілом
обов’язків, горизонтальний і вертикальний фінансовий аналіз, контроль дебіторської заборгованості та
списання безнадійних боргів. Особливій увазі повинні піддаватися родинні та міжособистісні зв’язки
співробітників. Все більше значення у сучасному
світі одержує інформаційна безпека та захист персональних даних співробітників або клієнтів.
Традиційно в угодах злиття та поглинання на заключному етапі беруть участь представники зовнішніх
аудиторських та юридичних компаній, які проводять стандартний due diligence. Тобто, внутрішній
аудит проводиться у придбаній компанії вже після
завершення угоди, і нерідко виявляється, що навіть
у випадку позитивного висновку due dilligence, проведеного за формальними критеріями, компанія, що
поглинається, могла використовувати, наприклад,
облікові принципи, що не збігаються зі стандартами
компанії покупця. Тобто, планована синергія може не
відбутися або бути відкладеною у часі через принципово несумісні бізнес-принципи, клієнтські бази можуть не мати ресурсів або стимулів для об’єднання,
а бренди або продукти можуть взаємно конкурувати.
Таким чином, тенденція наступних років – це, безумовно, участь внутрішнього аудиту в процесі укладання угод злиття та поглинання, а не залучення аудиту після їхнього здійснення.
Аудит взаємин зі споживачем (Customer Satisfaction
Audit, CSA) – досить нова та складна область роботи внутрішнього аудиту. Складність полягає в тому,
що, на відміну від SOX або будь-якого фінансово або
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Продовження табл. 7.3
1

Етична
поведінка
менеджменту

2
операційно орієнтованого аудиту, цей аудит оперує
досить невизначеними некількісними категоріями.
Проте, ключем до успіху є акцент на свідченнях,
фактах і доказах присутності проблеми, а не на рівні
взаємин або ступеня задоволеності споживача. Аудит
повинен концентруватися на тому, як організовано
систему контролю якості в цілому. У даному контексті обов’язково аналізуються інформаційні канали
взаємодії зі споживачем, «послання», що містяться в
них, і наступне їхнє виконання.
Серйозна жорсткість регулювання, викликана в першу чергу американськими корпоративними скандалами, зазнала масової критики. Сторона, що критикує,
цілком резонно зазначила, що тверда регламентація
скоріше захищає від наслідків, ніж усуває причину
хвороби. Внутрішній аудит, використовуючи свою
незалежність від менеджменту, здатний об’єктивно
оцінити, наскільки стиль управління і поведінки менеджменту на всіх рівнях відповідають місії та цілям
підприємства.

Мета аудиторів не покарання за недоліки, а допомога підприємству та
працівникам досягти кращих результатів.
Для налагодження ефективної взаємодії наглядової ради і внутрішніх аудиторів у питанні управління ризиками, у тому числі і стратегічними, є необхідним виконання ряду передумов:
− включення до наглядової ради незалежних членів, незалежних «де факто»;
− бажання наглядової ради використати потенціал служби
внутрішнього аудиту;
− розуміння з боку членів наглядової ради, що ризики є первинними, у той час як аудиторський контроль є відповіддю
на ризики, інструментом реагування на ризики.
Тому стає зрозуміло, що внутрішній аудит, поряд зі своєю традиційною роллю у оцінці надійності та ефективності системи внутрішнього контролю, відіграє більш активну роль у питаннях управління
ризиками, у тому числі – стратегічними ризиками. При цьому, безумовно, не підмінюючи менеджмент підприємства.
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7.2. Положення про службу внутрішнього аудиту.
Незалежність та об’єктивність внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит – це організований економічним суб’єктом,
регламентований внутрішніми документами аналітичний підрозділ,
покликаний оцінювати та контролювати дотримання встановленого
порядку та надійність функціонування системи управління підприємством та операційні процеси, який діє в інтересах керівництва та
власників такого підприємства.
Створення на підприємстві СВА вимагає вирішення ряду методологічних та організаційно-технічних проблем. Концептуальна модель
впровадження внутрішнього аудиту в систему управління підприємством надана на рис. 7.4.
Відповідно до визначення ризик-орієнтованого характеру внутрішнього аудиту, основна мета внутрішнього аудиту – допомогти
менеджменту ефективно виконувати покладені на нього обов’язки,
надати власникам підприємства достатню впевненість у тому, що їх
активи використовуються найбільш ефективним чином для досягнення цілей і завдань, що стоять перед підприємством в цілому та його
окремими підрозділами.
Формування внутрішнього аудиту як підрозділу контролю – досить складний процес, що вимагає вирішення ряду методологічних та
організаційно-технічних проблем. На підприємствах можуть існувати
кілька служб і підрозділів, що спеціалізуються на різних видах контролю, і всі вони здійснюватимуть внутрішній контроль на різних операційних напрямах та рівнях, на різних етапах контрольних процесів
тих або інших видів операцій.
Інтегрування служби внутрішнього аудиту в корпоративну організаційну структуру, безсумнівно, є перевагою, яка використовується з
метою більш глибокого проникнення внутрішнього аудиту в усі сфери
діяльності.
Підрозділ внутрішнього аудиту – одна з ланок системи управління. Тому, при його інтегруванні з іншими управлінськими структурами
підприємства, необхідно досить чітко та логічно обґрунтовано визначити належний ієрархічний ранг.
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Рис. 7.4. Концептуальна модель функціонування СВА
в системі управління підприємством
У географічно розгалуженому або холдинговому підприємстві
оптимальним представляється варіант організації централізованої
служби внутрішнього аудиту. Працівники служби територіально
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перебувають у головному/керуючому підприємстві. У рамках децентралізованої структури працівники служб внутрішнього аудиту
територіально перебувають у філіях або дочірніх підприємствах, але
підпорядковуються керівникові служби внутрішнього аудиту головного/керуючого підприємства.
Однак, за децентралізованої організації зростає ризик зниження
керованості, а також втрати незалежності та об’єктивності служби
внутрішнього аудиту. Крім цього, з урахуванням територіальної
відстані структурного підрозділу, є вірогідність, що його керівництво буде вживати вплив на «свого» внутрішнього аудитора, що, безумовно, негативним чином відіб’ється на ефективності діяльності
внутрішнього аудиту.
Оскільки формування контрольного апарату – процес трудомісткий та тривалий, то підприємства, які не мають розгалуженої
структури, географічної розрізненості та розвинутого контрольного
середовища, на певному етапі можуть впроваджувати окремі елементи
внутрішнього аудиту або мати у штаті посаду внутрішнього аудитора.
У цьому випадку служба внутрішнього аудиту організується, насамперед, у інтересах вищого менеджменту, але на невеликих підприємствах власник і керуючий – одна особа. Щоб уникнути ситуацій,
коли контролю будуть піддані лише окремі підрозділи та процеси,
слід розробити схему взаємин між підрозділом внутрішнього аудиту
та ланками управління, визначити права та відповідальність кожної
структурної одиниці.
Для того, щоб СВА мала можливість виконувати свої обов’язки,
їй необхідно мати відповідний організаційний статус всередині підприємства. Це означає, що служба повинна мати адекватні повноваження та можливості для успішного виконання дорученої роботи.
Повноваження служби внутрішнього аудиту необхідно відобразити у
спеціальному внутрішньому документі Положенні про службу.
Положення про службу внутрішнього аудиту є формальним документом, що визначає цілі, повноваження і відповідальність СВА.
Положення встановлює статус внутрішнього аудиту на підприємстві,
визначає права доступу до документації, персоналу та фізичних активів у рамках виконання завдань і визначає обсяг і зміст діяльності
внутрішнього аудиту. Положення повинно корелювати з кодексом
етики, стандартами та визначенням внутрішнього аудиту. Керівник
служби внутрішнього аудиту зобов’язаний періодично переглядати
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положення про внутрішній аудит і представляти його та зміни до нього
на схвалення та затвердження керівному органу.
У Положенні мають бути відображені наступні аспекти служби
внутрішнього аудиту:
– цілі служби внутрішнього аудиту;
– обов’язки служби внутрішнього аудиту;
– повноваження, якими володіє служба внутрішнього аудиту
щодо доступу до документів, у приміщення та можливості
здійснення опитувань та запитів до персоналу компанії;
– обсяги послуг і виконуваних робіт, що має надавати СВА;
– підзвітність служби внутрішнього аудиту.
Після визначення цілей та функцій підрозділу СВА, утвореного в складі підприємства, необхідно належним чином вписати його
в існуючу організаційну структуру. Місце внутрішнього аудиту в
управлінській ієрархії залежатиме від багатьох факторів: від організаційно-правової форми підприємства та його організаційної структури, розмірів та розгалуженості відособлених підрозділів чи дочірніх
підприємств, масштабів та видів діяльності, регіональної кадрової
неоднорідності тощо.
Місце, яке СВА буде займати в організаційній структурі підприємства, його функціональна спрямованість, у свою чергу, вплинуть на:
– чисельність і кваліфікаційні характеристики кадрового складу СВА;
– матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення служби;
– внутрішню функціональну та адміністративну підпорядкованість самої СВА, у тому числі, у відділеннях СВА філій,
дочірніх підприємств;
– особливості взаємин та взаємодії СВА з іншими підрозділами
підприємства.
Незалежність внутрішнього аудиту
Головне питання при створенні відділу внутрішнього аудиту, яке
менеджмент повинен визначити з самого початку, це питання його
незалежності. З одного боку, досягти повної незалежності внутрішніх
аудиторів не представляється можливим, тому що вони є працівниками підприємства і їх професійний, кар’єрний ріст та умови оплати
залежать від керівництва підприємства. З іншого боку, від того, наскільки незалежними будуть внутрішні аудитори, залежатиме рівень
їх об’єктивності. Крім цього, рівень підпорядкованості СВА (Голові
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правління, фінансовому директору, головному бухгалтеру тощо)
впливатиме на відношення до його рекомендацій керівників різних
рівнів.
У Стандартах внутрішнього аудиту сказано, що незалежність
внутрішнього аудитора – це можливість вільно та об’єктивно виконувати покладені на нього обов’язки та неупереджено виражати
свою думку. Незалежність – це свобода від обставин, які створюють
загрозу здатності внутрішнього аудиту або керівника служби внутрішнього аудиту неупереджено виконувати обов’язки в межах власної
відповідальності.
Загроза незалежності аудитора має розглядатися на функціональному та організаційному рівнях, на рівні персони аудитора,
аудиторського завдання. Як сказано вище, незалежність досягається
за допомогою відповідного організаційного статусу відділу внутрішнього аудиту.
Для того, щоб досягти ступеня незалежності, необхідного для
ефективного виконання обов’язків, керівник служби внутрішнього
аудиту повинен мати прямий і нічим не обмежений доступ до вищого
керівництва (наглядової ради, ради директорів тощо. Цього можливо
досягти шляхом встановлення подвійної підзвітності. При цьому,
керівник служби внутрішнього аудиту повинен підпорядковуватися
особі, яка є здатною забезпечити незалежність дій аудиторів (включаючи доступ до інформації) і вжити адекватні заходи з виконання
аудиторських рекомендацій.
Створення СВА та вдале інтегрування її в корпоративну структуру, безсумнівно, є перевагою, що повинна бути використана для
глибокого проникнення аудиту в усі сфери діяльності підприємства.
Сьогодні ж на українських підприємствах внутрішній аудит значною
мірою продовжує аудит зовнішній, є, головним чином, спрямованим
на підтвердження достовірності фінансової звітності підприємства та
правильності нарахування і сплати податків, своєчасне проведення інвентаризації активів. На жаль, у деяких випадках внутрішній аудит використовується як інструмент впливу на окремих керівників. Є чимало
прикладів, коли на факти, що стали відомими в результаті проведення
внутрішнього аудиту, або взагалі не реагують, або використовують їх
для внутрішніх інтриг чи звільнення керівників.
У вітчизняній практиці підпорядкованість СВА генеральному
директорові підприємства не дає йому можливостей для реалізації
основних принципів аудиту – незалежності та об’єктивності. Саме
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через це однією з центральних ідей закону Сарбейнса-Окслі в США
та загальної світової реформи внутрішнього аудиту і корпоративного
управління є ідея підпорядкування СВА не менеджменту, а комітету
з аудиту ради директорів.
Згідно з Законом України № 514-VI від 17.09.2008 р. «Про акціонерні товариства» в акціонерному товаристві можуть утворюватися
комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради товариства, обрані за
пропозицією акціонера, який не контролює діяльність товариства. З
метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова
рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).
Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається
наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо
члену наглядової ради – голові комітету з питань аудиту. Висновки
комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому
цим Законом для прийняття наглядовою радою рішень.
Отже, щоб мати належний статус, служба внутрішнього аудиту
повинна підпорядковуватися наглядовій раді (раді директорів) підприємства через комітет з аудиту. Крім того, внутрішні аудитори мають
відчувати постійну підтримку з боку цих органів (як з боку наглядової
ради, так і комітету з аудиту), щоб мати можливість забезпечити співробітництво з об’єктами аудиторських перевірок (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Підпорядкування СВА
Однак, чи є підпорядкування СВА наглядовій раді гарантією її
незалежності, чи сприяє воно максимізації її корисності залежить від
ролі, складу та професійного рівня членів наглядової ради. Підпорядкування внутрішнього аудиту наглядовій раді має сенс в тому випадку,
якщо:
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–

наглядова рада є самостійним органом, а не номінальним
провідником ідей і пропозицій виконавчого керівництва
підприємства;
– до складу ради входять незалежні члени;
– члени наглядової ради усвідомлюють роль і значення внутрішнього аудиту на підприємстві.
Комітет з аудиту
В більшості країн світу орган управління, який має функції, схожі
з функціями наглядової ради, законодавчо прописаними в Україні,
формує з членів ради комітет з аудиту (аудиторський комітет). Комітет
здійснює нагляд за достовірністю та повнотою фінансової звітності,
надійністю та ефективністю системи внутрішнього контролю, незалежністю внутрішнього та зовнішнього аудиту. Крім цього, комітет з
аудиту також покликаний на роль гаранта дотримання менеджментом
обов’язків із забезпечення достовірності звітності, наявності працездатної системи внутрішнього контролю тощо. Роль, мета, завдання
та повноваження комітету з аудиту відображуються в положенні про
комітет з аудиту, затверджений наглядовою радою підприємства.
Комітет з аудиту не проводить перевірок безпосередньо, але має право вимагати у всіх джерел об’єктивної інформації про стан справ на
підприємстві.
Відповідно до передової практики корпоративного управління
комітет з аудиту:
– складається з незалежних і не виконавчих директорів,
– проводить засідання не рідше одного разу на квартал,
– регулярно звітує перед наглядовою радою (радою директорів),
– кожен з членів має базові знання в області фінансів,
– як мінімум один з членів є фахівцем в області бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Функції комітету з аудиту:
а) затверджує Положення про СВА та забезпечує незалежність
СВА від виконавчого керівництва підприємства;
б) ухвалює рішення щодо призначення (припинення повноважень) керівника СВА, а також про розмір його винагороди;
в) затверджує щорічний план діяльності, структуру та бюджет
СВА;
г) аналізує періодичні звіти внутрішнього аудиту;
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д)

проводить не рідше одного разу в півроку зустрічі з керівником
СВА без участі представників менеджменту підприємства;
е) здійснює нагляд за процесом і процедурами підготовки фінансової звітності;
ж) здійснює нагляд за надійністю та ефективністю систем внутрішнього контролю та управління ризиками;
з) готує рекомендації для наглядової ради (ради директорів) з
питання обрання зовнішнього аудитора підприємства;
и) створює умови, необхідні для ефективного функціонування
служби внутрішнього аудиту.
На комітет з аудиту також покладають наступні функції:
– одержання копій звітів, документів, листування зовнішніх і
внутрішніх аудиторів, а також відповідей керівництва підприємства в межах такого листування;
– перевірка фінансових комунікацій і документів підприємства,
призначених для широкої аудиторії;
– аналіз стратегії розвитку, напрямків поточної діяльності та
робочих планів служби внутрішнього аудиту, забезпечення
достатнього штату і ресурсів СВА для її нормального функціонування;
– перевірка зроблених аудиторами оцінок стану систем управління ризиками, контролю та корпоративного управління
підприємством;
– за необхідності – взаємодія з головним менеджером (генеральним директором) в рамках особистих зустрічей або
іншим, передбаченим для цих цілей, способом;
– розгляд встановлених на підприємстві правил з метою припинення незаконної або неетичної поведінки.
Може виникнути питання навіщо в умовах нашої країни створювати комітет з аудиту, якщо згідно законодавства існує обов’язковий
контролюючий орган у вигляді ревізійної комісії акціонерних товариств. Для наочності наведемо відмінності між вказаними організаційними утвореннями (табл. 7.4).
Як видно з таблиці, плюси ревізійної комісії – в її статусі. Однак,
така перевага комітету з аудиту, як його можливість впливати на ведення поточної діяльності, представляється більш вагомою порівняно
з перевагами ревізійної комісії.
У кожному разі, саме власники повинні визначити, скільки і які
саме органи контролю їм необхідні. Якщо на підприємстві немає
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Таблиця 7.4
Відмінності між двома контрольно-наглядовими
органами підприємства
Ревізійна комісія
Комітет з аудиту
Необхідність створення закріплено Необхідність створення закріплено
законодавчо
законодавчо, крім того, наявність
комітету є однією з вимог внесення
цінних паперів підприємства до
лістингу фондових бірж
Інструмент власників
Інструмент наглядової ради, а не
власників
Відсутність законодавчої вимоги
Незалежність від менеджменту
незалежності від менеджменту
Надано право скликати загальні
Не має права скликати збори, але
збори, обмежено можливості
має можливість оперативного
оперативного впливу на діяльність впливу на діяльність підприємства
(через наглядову раду)
компанії
Не здійснює перевірки
Законодавчо закріплене право
безпосередньо, що обумовлює
доступу до інформації про стан
необхідність існування
справ на підприємстві
об’єктивного джерела інформації
про стан справ на підприємстві
Не визначено поточну підзвітність Визначено поточну підзвітність
Велика ймовірність дублювання
Функції деталізовано
роботи із зовнішнім аудитором
Не має вимог до кваліфікації
Сформульовано вимоги до
кваліфікації

наглядової ради або аналогічного органу, СВА варто підпорядкувати і функціонально, і адміністративно вищому виконавчому органу
підприємства. Або якщо, наприклад, власник підприємства фактично
управляє нею, поєднуючи функції власника та менеджера, тоді наглядова рада відіграє лише консультативну роль. Оптимальною в цьому
випадку представляється підзвітність СВА власникові підприємства, а не наглядової раді. Таким чином, СВА повинна бути підзвітна
виключно рівню організаційної структури, який є досить високим та
має належні повноваження.
Однак, у процесі функціонування відділ внутрішнього аудиту
взаємодіє практично з усіма відділами та службами підприємства.
Внутрішній аудит є досить тісно пов’язаним з обліково-аналітичними,
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виробничими та управлінськими процесами. Так відбувається тому,
що до внутрішнього аудиту пред’являються більш жорсткі вимоги
порівно з вимогами до зовнішнього аудиту (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Місце внутрішнього аудиту
в системі управління підприємством
Однак, на прийняття управлінських рішень та на їх результат
впливає не тільки достовірність, але й форма представлення інформації. Важливим наслідком цього є той факт, що інформаційний обмін
СВА та інших служб підприємства, у тому числі й підрозділу з бухгалтерського обліку, повинен будуватися на взаємно-зворотних потоках
інформації, які служать базою для здійснення контрольних, аналітичних, консалтингових функцій внутрішнього аудиту. Це стосується
первинної та агрегованої інформації, а також оперативних, планових,
нормативно-довідкових даних, класифікаторів техніко-економічної
інформації, систем документації (уніфікованих і спеціальних) тощо.
Схематично систему потоків інформації зображено на рисунку 7.7.
Структурні підрозділи підприємства зобов’язані створювати
внутрішнім аудиторам умови для своєчасного та повного проведення
перевірки, представляти документи відповідно до запитаного переліку,
давати на запит СВА роз’яснення та тлумачення в усній та письмовій
формі. Фахівці підрозділів, що підлягають перевірці, зобов’язані
сприяти в здійсненні аудиту, оперативно усувати виявлені порушення,
не допускати обмеження кола питань, що піддаються аудиторській
перевірці.
Взаємодію служби внутрішнього аудиту з іншими структурними
підрозділами підприємства наведено в таблиці 7.5. Фіксується, яку
інформацію і від кого одержує служба внутрішнього аудиту, та кому
її передає.
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Рис. 7.7. Блок-схема системи
економічної інформації підприємства
Крім адекватного статусу, СВА повинна також володіти організаційною незалежністю, тобто у рамках підприємства не повинна
бути зв’язана функціонально з жодним із підрозділів, які є об’єктами
аудиту. Це означає, що в ідеальному випадку головний бухгалтер або
фінансовий директор чи інший посадовець другого рівня у звичайних
обставинах не може розглядатися в якості представника належного
організаційного рівня, якому буде підпорядковуватися СВА.
Щодо питань адміністративного характеру, то працівники СВА
повинні підпорядковуватися генеральному директорові або іншій
посадовій особі, яка виконує функції генерального директора.
Таким чином, на питання «кому повинен підпорядковуватися
внутрішній аудит, щоб бути максимально ефективним?» немає універсальної відповіді. Відповідь визначається поєднанням багатьох
факторів, серед яких можна виділяти професіоналізм наглядової ради
і компетентність менеджменту, характер взаємовідносин і ступінь
взаємодії наглядової ради і виконавчих органів підприємства, рівень
розвитку корпоративної культури. Немаловажним є, які саме завдання
вирішує на підприємстві внутрішній аудит.
Якщо його основне завдання полягає в здійсненні контрольноревізійної діяльності, то логічним представляється підпорядкування
вищому виконавчому керівництву підприємства, оскільки в цьому
випадку СВА є інструментом контролю над діяльністю менеджменту
з боку вищого виконавчого керівництва.
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Відділ праці
та заробітної
плати

Юридичний
відділ

Плановоекономічний
відділ

Бухгалтерія

Інформація,
яку готує внутрішній аудитор
3
Видають звіти за результатами
перевірок, аналізів, оцінку діяльності,
рекомендації та висновки
Аудитори перевіряють документи, що
Представляють матеріали перевірок,
підтверджують достовірність системи обліку та
інвентаризацій, здійснених аналізів,
фінансову (бухгалтерську) звітність, обґрунтованість а також інформують про зміни
розрахунків з бюджетними та позабюджетними
у податковому законодавстві,
правилах ведення бухгалтерського
фондами, дебіторами, кредиторами тощо
обліку та складання фінансової
(бухгалтерської) звітності
Аудитори перевіряють впровадження встановлених Інформують про можливості економії
норм та нормативів, роботу з їхнього перегляду,
ресурсів, необхідність та напрямки
звіти з виконання планових завдань, обґрунтованість удосконалення планової роботи,
планових відпускних цін на продукцію
консультують з питань ціноутворення,
форм оплати праці
підприємства, надані послуги, проведені роботи,
штатний розклад
Аудитори одержують матеріали за результатами
Представляють матеріали по фактах
судового розгляду позовів до підприємства і позовів розкрадань, нестач, стягнень
підприємства, проекти наказів, інструкцій, договорів дебіторської заборгованості, довідки
та акти для юридичної оцінки
виявлених порушень і зловживань
Аудитори одержують штатний розклад і зміни до
Представляють пропозиції з
нього, положення про оплату праці
удосконалення оплати праці, звіти за
результатами перевірок підрозділів у

Комунікаційні зв’язки служби внутрішнього аудиту

Структурний
Інформація, яку одержує внутрішній аудитор,
підрозділ
об’єкти контролю
1
2
Керівництво
Аудитори одержують для виконання накази,
підприємства розпорядження, вказівки та плани
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Здійснюють оцінку виробничої
діяльності підприємства, дотримання
технологічної дисципліни,
своєчасності та правильності
відображення виробничих операцій у
первинних документах. Інформують
про зміни норм, нормативів і методів
розрахунку собівартості продукції

Виробничі
підрозділи

Аудитори контролюють виробничі звіти, накладні
на відпуск сировини у виробництво, відповідність
фактичного виходу продукції плановим нормативам,
обґрунтованість застосування норм природних втрат.
Перевіряють обґрунтованість віднесення витрат
на виробництво продукції, заповнення журналів
технічного нагляду і якості

Консультують з питань раціонального
ведення складського господарства та
оформлення первинних документів.
Інформують про зміни у порядку
обліку і звітності

Матеріальний Аудитори контролюють рух ТМЦ, обґрунтованість і
склад
своєчасність оприбуткування та списання, наявність
карток складського обліку, матеріальних звітів,
товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур,
вимог на відпуск сировини, наявність договорів
матеріальної відповідальності, відповідність
умов зберігання ТМЦ, забезпечення збереження
цінностей, справність вагового та вимірювального
устаткування

3
частині оплати праці та ефективності
використання робочого часу
Підтверджують обґрунтованість
прибуткування та списання ТМЦ,
консультують з питань укладання
угод, заповнення бланків обліку та
звітності, проведення та оформлення
інвентаризацій

2

Відділ
Аудитори контролюють стан матеріальнопостачання та технічного забезпечення, ефективність укладених
збуту
угод з придбання товарно-матеріальних цінностей,
звіти витрат матеріалів на виробництво, відпуск
матеріалів на сторону, акти приймання та списання
ТМЦ

1
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У випадку, якщо внутрішній аудит розглядається як компонент
системи корпоративного управління, що дозволяє наглядовій раді (комітету з аудиту) ефективно виконувати свої обов’язки, виправданим
буде підпорядкування СВА саме наглядовій раді (комітету з аудиту).
У цій ситуації наглядова рада сприяє забезпеченню максимального
ступеня незалежності СВА від менеджменту підприємства.
Зі свого боку СВА (поряд із зовнішнім аудитом) дає можливість
наглядовій раді зберігати достатній ступінь незалежності від менеджменту в питаннях одержання інформації про діяльність підприємства.
Очевидно, що ці питання взаємозалежні, оскільки роль об’єктивного
джерела інформації внутрішній аудит зможе виконувати лише за умови максимальної незалежності від виконавчого керівництва, включаючи питання призначень на посаду, винагород, оцінки роботи керівників
та працівників служби внутрішнього аудиту тощо.
Об’єктивність внутрішнього аудитора
Варто враховувати, що незалежність внутрішнього аудиту важлива не сама по собі, а як першочергова передумова об’єктивності,
оскільки рівень організаційної незалежності відділу внутрішнього аудиту безпосередньо впливає на об’єктивність внутрішніх аудиторів.
Незалежність та об’єктивність – якості, що відрізняють службу
внутрішнього аудиту від інших підрозділів. Як вже відзначалося, під
незалежністю розуміється організаційна незалежність, що у значній
мірі визначається рівнем підпорядкованості служби внутрішнього
аудиту на підприємстві. Об’єктивність передбачає таку особистісну
якість внутрішнього аудитора, як неупередженість в оцінках і висновках.
Внутрішній аудитор може бути об’єктивним, не будучи формально незалежним, оскільки об’єктивність є персональною якістю.
Однак, існує ризик того, що, не будучи незалежним, аудитор не зможе
висловлювати об’єктивні судження в зв’язку з можливістю несприятливих персональних наслідків. У той час, як не існує єдиної думки
про те, наскільки досяжна організаційна незалежність внутрішнього
аудиту, більшість керівників визнає, що об’єктивність внутрішнього
аудитора не тільки можлива, але й вкрай важлива і здатна приносити
реальну користь підприємству.
Об’єктивність – це внутрішній стан, що дозволяє внутрішнім
аудиторам неупереджено виконувати завдання таким чином, щоб
особистість сама мала довіру до результатів своєї діяльності та не до295
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пускала компромісів відносно їх якості. Об’єктивність вимагає, щоб
внутрішній аудитор не підкорював свою думку з питань аудиту думкам інших осіб. Загрози об’єктивності повинні розглядатися на рівнях: персони аудитора, аудиторського завдання, функціональному,
організаційному рівнях.
Індивідуальна об’єктивність означає, що внутрішні аудитори
зобов’язані бути безсторонніми та неупередженими у роботі та уникати будь-якого конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів – це ситуація,
коли внутрішній аудитор, що є особою, якій довіряють, має особистий
або професійний інтерес, конкуруючий з адекватністю виконання
завдання. Наявність таких конкуруючих інтересів створює складнощі
при виконанні аудитором своїх обов’язків. Конфлікт інтересів може
обмежити здатність аудитора об’єктивно виконувати свої функції
та обов’язки. Конфлікт інтересів є таким навіть у тих випадках, коли
його результатом не є неетичні або неправильні дії. Конфлікт інтересів
здатен створювати видимість неналежної поведінки, що може підірвати довіру до внутрішнього аудитора, діяльності внутрішнього аудиту
та до професії в цілому.
Внутрішні аудитори, що дотримуються найвищих стандартів
об’єктивності, неминуче зіштовхуються з ситуаціями, коли їм потрібно бути особливо обережними: це розробка та впровадження систем
контролю, консультаційна підтримка, виконання інших посадових
обов’язків крім внутрішнього аудиту.
Міжнародні Стандарти внутрішнього аудиту містять окремі стандарти щодо об’єктивності внутрішніх аудиторів:
•
Внутрішні аудитори зобов’язані утримуватися від проведення оцінки тих областей, за які вони раніше несли відповідальність. Вважається, що об’єктивність піддається негативному
впливу, якщо внутрішній аудитор надає гарантії в тій області,
за яку він відповідав протягом попереднього календарного
року.
•
Виконання аудиторських завдань з надання гарантій у тих
областях, за які відповідає керівник внутрішнього аудиту,
повинно здійснюватися під наглядом сторони, незалежної
відносно внутрішнього аудиту.
•
Внутрішні аудитори можуть надавати консультаційні послуги в тих областях, за які вони раніше відповідали.
•
Якщо незалежність та об’єктивність внутрішніх аудиторів
296

Розділ 7.

Прагматика роботи внутрішнього аудиту

можуть піддаватися негативному впливу, пов’язаному
з майбутнім завданням з консультування, інформація про це
повинна бути розкрита замовникові до прийняття завдання
до виконання.
Участь внутрішнього аудитора в операційній діяльності підприємства впливає не тільки на його об’єктивність, але й на об’єктивність
усього відділу внутрішнього аудиту. Наприклад, керівництво може
попросити внутрішнього аудитора розробити нову структуру контролю при скороченні штатів або перетворенні підприємства. Вирішуючи
це завдання, внутрішній аудитор глибше усвідомлює бізнес-процеси
та з самого початку визначає можливі ризики. Однак, існує імовірність
того, що, будучи безпосередньо залученим у процес створення та
впровадження системи контролю, відділ внутрішнього аудиту не зможе об’єктивно провести аудит цієї системи в майбутньому. Керівник
внутрішнього аудиту може зменшити подібний ризик, призначивши
до аудиторської команди співробітників, що не брали участь у створенні даної системи контролю.
Внутрішньому аудитору слід бути обачним при наданні будьякого роду консультаційних послуг, крім безпосередньо пов’язаних
із внутрішнім аудитом. В цьому випадку також виникає питання про
об’єктивність внутрішнього аудитора та можливий конфлікт інтересів. Невипадково в деяких країнах внутрішнім аудиторам компанії
заборонено законом займатися будь-якою діяльністю (включаючи
консультаційну) у рамках підприємства, крім внутрішнього аудиту.
Внутрішньому аудитору варто уникати особистої участі в різного роду комітетах і комісіях, що приймають управлінські рішення
(наприклад, вибір постачальника або купівля нової комп’ютерної системи). Внутрішні аудитори можуть стати членами комітетів і комісій
тільки тоді, коли це дійсно необхідно і тільки в якості консультантів.
При цьому вони повинні з самого початку заявити, що їхні поради не
є обов’язковими для виконання. Якщо цього не зробити, внутрішній
аудитор може опинитися в ситуації, коли він сам приймає рішення,
тобто стає керівником, а не консультантом. Це, безумовно, суперечить
ролі внутрішнього аудиту на підприємстві.
Керівництво підприємства може доручити внутрішнім аудиторам виконання тимчасових або постійних обов’язків, не пов’язаних
з внутрішнім аудитом: наприклад, підтримку бухгалтерського відділу в період відпусток, аналіз інвестиційного проекту, проведення
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звірок. Якщо внутрішній аудитор буде згодом проводити аудит даної
області, то його об’єктивність піддається ризику. Керівникові внутрішнього аудиту варто не допускати подібного конфлікту інтересів.
Якщо обмеженість штатів відділу внутрішнього аудиту не дозволяє
уникнути цього, стандарти внутрішнього аудиту рекомендують
вказувати в аудиторському звіті на можливий конфлікт інтересів і
його причини.
Хоча багато внутрішніх аудиторів вважають, що саме об’єктивність є важливою передумовою кінцевого успіху, ступінь її значимості сприймається по-різному: одні аудитори вважають об’єктивність
абсолютною цінністю, інші вважають можливим використати рухому
шкалу в кожній конкретній ситуації. Незалежно від підходу, внутрішнім аудиторам варто завжди оцінювати, як їхні дії можуть вплинути на
об’єктивність а, отже, ефективність внутрішнього аудиту.
Керівники підприємства та керівник служби внутрішнього аудиту повинні пам’ятати, що на об’єктивність внутрішнього аудитора
значною мірою впливає внутрішня культура та обстановка на самому
підприємстві. Якщо керівництво є нетерпимим до помилок і недоліків,
то є ризик, що робота внутрішнього аудитора зведеться в остаточному
підсумку до виявлення осіб, що допустили помилку, а не до виявлення
та вирішення самої проблеми.
Якщо незалежність або об’єктивність піддаються або можуть бути
сприйняті як такі, що піддаються негативному впливу, інформація
про це в обов’язковому порядку має бути розкрита відповідним особам. Метод розкриття інформації залежить від характеру негативного
впливу.
Негативний вплив на організаційну незалежність та персональну
об’єктивність може бути викликаний особистим конфліктом інтересів,
обмеженням повноважень доступу до документації, до спілкування з
персоналом, до активів та ресурсів, у тому числі фінансових, але не обмежуватися цим. Визначення сторін, яким слід розкрити інформацію
про негативний вплив на організаційну незалежність та персональну
об’єктивність, залежить від очікувань керівництва та наглядової ради
відносно обов’язків внутрішнього аудиту і рамок відповідальності
керівника СВА, окреслених у положенні про внутрішній аудит, а також від характеру самих загроз.
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7.3. Управління службою внутрішнього аудиту
Для організації ефективної роботи служба внутрішнього аудиту
повинна мати відповідну форму управління. Система управління
служби внутрішнього аудиту повинна включати основні елементи,
що їх подано у вигляді управлінської моделі, представленої на рисунку 7.8.
Керівник служби внутрішнього аудиту зобов’язаний управляти
нею ефективно для того, щоб забезпечити корисність служби для
підприємства.
Управління внутрішнім аудитом вважається ефективним
коли:
– результати, досягнуті в ході роботи внутрішнього аудиту,
відповідають цілям та обов’язкам положення про внутрішній
аудит, затвердженого керівником відповідного наглядового
органу або керівником підприємства;
– діяльність СВА відповідає визначенню внутрішнього аудиту
та Стандартам МСВА;
– ресурси підприємства використовуються ефективно та раціонально;
– у разі потреби залучаються сторонні експерти;
– внутрішні аудитори при організації роботи та проведенні
аудиторських завдань демонструють відповідність вимогам
кодексу етики та Стандартів МСВА.
Система управління службою внутрішнього аудиту включає до
себе наступні основні елементи:
1. Планування діяльності СВА.
2. Управління ресурсами.
3. Правила та процедури.
4. Координація діяльності з іншими контролюючими органами.
5. Звітність СВА.
6. Контроль якості та оцінка діяльності СВА.
Планування діяльності служби внутрішнього аудиту
Відповідно до МСВА 2010 – Планування – керівник внутрішнього аудиту зобов’язаний скласти ризик-орієнтований план, який
би визначав пріоритети внутрішнього аудиту відповідно до мети
підприємства. План роботи внутрішнього аудиту повинен ґрунтува299
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Рис. 7.8. Модель управління діяльністю СВА
тися на формалізованій оцінці ризиків, проведеній принаймні один
раз на рік. При складанні плану необхідно має враховуватися думка
вищого керівництва та відповідного наглядового органу (наглядової
ради, комітету з аудиту).
Керівникові служби внутрішнього аудиту, розглядаючи доцільність прийняття завдання з консультування, слід оцінювати вплив за300

