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У статті розглянуто концептуалізацію 
внутрішнього аудиту операцій з цінними 
паперами підприємств України, а саме під-
приємств харчової промисловості. З метою 
забезпечення контролю за використанням 
фінансових ресурсів, формування раціональ-
ної інвестиційної політики та підвищення 
ефективності фінансово-інвестиційної 
діяльності підприємницьких структур у тур-
булентних умовах сучасного бізнес-серед-
овища запропоновано на підприємствах 
харчової промисловості здійснювати вну-
трішній аудит операцій з цінними паперами 
власної та невласної емісії. У зв’язку з цим 
набуває актуальності дослідження проблем 
внутрішнього аудиту операцій із цінними 
паперами харчової промисловості, яка нині є 
інвестиційно привабливим сектором актив-
ності стейкхолдерів. У статті системати-
зовано підходи до визначення суті терміна 
«внутрішінй аудит» у законодавчих актах 
та публікаціях сучасних науковців, дослі-
джено основні напрями здійснення внутріш-
нього аудиту у міжнародній практиці та 
надано визначення сутності поняття «вну-
трішній аудит операцій із цінними паперами 
власної та невласної емісії».
ключові слова: внутрішній аудит, внутріш-
ній аудит цінних паперів, внутрішній інвести-
ційний аудит, внутрішній аудит фінансових 
інвестицій, внутрішній аудит операцій з цін-
ними паперами власної та невласної емісії.

В статье рассмотрена концептуализация 
внутреннего аудита операций с ценными 

бумагами предприятий Украины, а именно 
предприятий пищевой промышленности. 
С целью обеспечения контроля за исполь-
зованием финансовых ресурсов, форми-
рования рациональной инвестиционной 
политики и повышения эффективности 
финансово-инвестиционной деятель-
ности предпринимательских структур 
в турбулентных условиях современной 
бизнес-среды предложено на предприятиях 
пищевой промышленности осуществлять 
внутренний аудит операций с ценными 
бумагами собственной и несобственной 
эмиссии. В связи с этим приобретает акту-
альность исследование проблем внутрен-
него аудита операций с ценными бумагами 
пищевой промышленности, которая на 
сегодня является инвестиционно привле-
кательным сектором активности стейк-
холдеров. В статье систематизированы 
подходы к определению сущности термина 
«внутренний аудит» в законодательных 
актах и публикациях современных ученых, 
исследованы основные направления осу-
ществления внутреннего аудита в между-
народной практике и дано определение 
сущности понятия «внутренний аудит 
операций с ценными бумагами собственной 
и несобственной эмиссии».
ключевые слова: внутренний аудит, вну-
тренний аудит ценных бумаг, внутренний 
инвестиционный аудит, внутренний аудит 
финансовых инвестиций, внутренний аудит 
операций с ценными бумагами собственной 
и несобственной эмиссии.

The article discusses the conceptualization of internal audit of securities transactions of Ukrainian enterprises, namely food processing enterprises. In order 
to ensure control over the use of financial resources, to formulate a sound investment policy and to increase the efficiency of financial and investment activ-
ity of business structures in the turbulent conditions of the modern business environment, it is proposed that the food industry undertakes an internal audit 
of its own and unauthorized securities transactions. In this regard, it becomes important to study the problems of internal audit of securities transactions in 
the food industry, which is currently the investment sector of the stakeholder activity. The article systematizes approaches to defining the essence of the 
term “internal audit” in legislation and publications of modern scientists, investigates the main areas of internal audit in international practice, and defines 
the essence of “internal audit of transactions with securities of own and unauthorized issue”. The concept of internal audit in terms of formal regulators 
(regulations and standards) envisages different approaches to interpreting the substance of this category. In the turbulent conditions of the modern business 
environment, we suggest that the food industry undertakes an internal audit of its own and unauthorized securities transactions, as today the investment 
interest of stakeholders in joint-stock companies, which should improve the internal management system, is intensified. In our opinion, internal audit of own 
and unauthorized securities transactions should be considered as a process of professional activity of management entities, aimed at monitoring compli-
ance with external and internal regulations and verifying the correctness of accounting for transactions in securities of own and unauthorized securities. 
unauthorized emission that results in risk prevention and recommendations for improving the effectiveness of the financial management information support 
functions investment activities of the company. Such information is able to provide an adequate level of protection for the interests of both the enterprise 
itself and those interested in the long-term economic relations of stakeholders holding increasingly stringent requirements for the reliability of financial data. 
Therefore, in order to create proper information and analytical support for management decisions in the financial and investment sphere, we propose to 
carry out an internal audit of the operations of a securities company.
Key words: internal audit, internal securities audit, internal investment audit, internal financial investment audit, internal audit of own and non-equity securi-
ties transactions.

Постановка проблеми. В умовах сучасного 
бізнес-середовища, що характеризується високим 
рівнем невизначеності та деструктивними впли-
вами зовнішніх і внутрішніх чинників на фінансову 
незалежність та економічне зростання підприєм-
ницьких структур, керівникам підприємства для 
підвищення ефективності прийняття рішень за 
операціями з цінними паперами необхідна реле-

вантна обліково-аналітична інформація, яка має 
високий ступінь надійності. Подібна інформація 
здатна забезпечити відповідний рівень захисту 
інтересів як власне підприємства, так і зацікав-
лених у довготривалих економічних відносинах 
стейкхолдерів, які висувають все більш жорсткі 
вимоги до вірогідності даних фінансового харак-
теру. Тому для створення належної інформаційно-
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аналітичної підтримки управлінських рішень 
у фінансово-інвестиційній сфері пропонуємо здій-
снювати внутрішній аудит операцій підприємства 
з цінними паперами.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значну увагу вивченню суті категорії «вну-
трішній аудит» приділено такими вітчизняними 
і зарубіжними вченими, як: О.В. Артюх-Пасюта, 
А.С. Біленко, Л.Л. Гевлич, Т.Є. Дем’яненко, 
О.І. Лоїк, Г.Я. Остаєв, О.А. Петрик, Т.О. Пєтухова, 
О.А. Подолянчук, Н.А. Пономарьова, Н.В. Потри-
ваєва, А.Є. Шамрай, В.В. Шкіренко та інші. Аналіз 
наукового напрацювання дає змогу стверджувати 
про наявність декількох поглядів на визначення 
досліджуваної дефініції, а саме: професійна діяль-
ність, яка здійснюється незалежними експертами 
або внутрішніми аудиторами; система контролю; 
складник системи управління; функція інфра-
структури підприємства. При цьому необхідно 
відзначити, що переважна кількість вітчизняних 
учених схильна до підходу трактування дефініції 
як системи контролю та незалежної експертної 
діяльності, тоді як зарубіжні вчені розглядають цю 
категорію з погляду частини системи корпоратив-
ного управління підприємством із виділенням осо-
бливого функціонального призначення. Зважаючи 
на дослідження та напрацювання наукової спіль-
ноти, проблематика внутрішнього аудиту операцій 
із цінними паперами власної та невласної емісії 
нині не досить ґрунтовно вивчена, тому актуалі-
зується дослідження цього питання з теоретичної 
площини наукового пізнання.

Постановка завдання є систематизація підхо-
дів до визначення суті терміна «внутрішній аудит», 
дослідження основних напрямів здійснення вну-
трішнього аудиту у міжнародній практиці та визна-
чення сутності поняття «внутрішній аудит операцій 
з цінними паперами власної та невласної емісії».

виклад основного матеріалу дослідження. 
Концепція внутрішнього аудиту з погляду фор-
мальних регуляторів (нормативно-правові акти 
та стандарти) передбачає різні підходи до тракту-
вання суті цієї категорії. Зазначимо, що визначення 
поняття «внутрішній аудит» більш широко розкри-
вається у нормативних документах, які регулю-
ють діяльність бюджетних та фінансових установ. 
Так, відповідно до Бюджетного кодексу України 
внутрішній аудит є «діяльністю підрозділу вну-
трішнього аудиту в бюджетній установі, що спря-
мована на удосконалення системи управління, 
запобігання фактам незаконного, неефективного 
та нерезультативного використання бюджетних 
коштів, виникненню помилок чи інших недоліків 
у діяльності бюджетної установи та підвідомчих 
їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього 
контролю» [1]. Таке ж визначення дефініції «вну-
трішній аудит» наведено у Наказі Міністерства 
Фінансів України «Про затвердження стандартів 

внутрішнього аудиту» [2]. Крім того, як напрям 
незалежної діяльності розглядає «внутрішній 
аудит» Інститут внутрішніх аудиторів: «незалежна, 
об’єктивна діяльність із надання впевненості та 
консультаційних послуг, що має приносити користь 
організації та покращувати її діяльність» [3].

Постановою Правління НБУ «Про затвердження 
Положення про організацію внутрішнього аудиту 
в комерційних банках України» зазначена катего-
рія визначається як «незалежна оцінка системи 
внутрішнього контролю, встановленого у комерцій-
ному банку» [4]. У Концепції розвитку державного 
внутрішнього фінансового контролю на період до 
2017 року, схваленій Кабінетом Міністрів України, 
декларується, що «внутрішній аудит – це діяль-
ність з надання незалежних та об’єктивних гаран-
тій (забезпечення впевненості в межах розумного 
у досягненні органами державного і комунального 
сектору мети та функціонуванні системи управ-
ління у спосіб, який максимально знижує ризик 
шахрайства, марнотратства, допущення помилок 
чи нерентабельності) і консультацій» [5]. Методо-
логічні вказівки з внутрішнього аудиту в держав-
ному секторі України категорично наголошують 
на розмежуванні понять «ревізія» та «внутрішній 
аудит», чітко надаючи останньому таке визна-
чення: «зовнішній незалежний огляд, метою 
якого є комплексна оцінка системи внутрішнього 
контролю, виявлення її слабких місць та надання 
рекомендацій, спрямованих на удосконалення 
системи внутрішнього контролю» [6].

У 2015 році в рамках Угоди про асоціацію 
з Європейським Союзом було подано на роз-
гляд до Верховної Ради України Законопроект 
«Про внутрішній аудит», яким досліджувана дефі-
ніція визначається як «незалежна, об’єктивна 
діяльність із надання впевненості, що включає 
комплекс експертно-аналітичних, оціночних, пере-
вірочних та інших форм контрольних заходів, 
спрямованих на діяльність об’єкта контролю та 
його посадових осіб, пов’язану з ухваленням ними 
управлінських рішень та виконанням функцій від-
повідно до нормативно-правових, розпорядчих, 
інших актів і внутрішніх документів з метою визна-
чення ефективності діяльності об’єкта контролю та 
підготовки рекомендацій з удосконалення управ-
лінських процесів залежно від характеру виявле-
ної проблеми» [7]. Проект Закону був схвально 
прийнятий Комісією ЄС, однак наразі потребує 
врахування додаткових положень.

Міжнародний Інститут Внутрішніх Аудиторів дає 
таке визначення внутрішнього аудиту: «це неза-
лежна, об’єктивна діяльність із надання впевне-
ності та консультаційних послуг, що має приносити 
користь організації та покращувати її діяльність. 
Внутрішній аудит допомагає організації досягати 
поставлених цілей за допомогою системного, 
упорядкованого підходу до оцінки і підвищення 
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ефективності процесів управління ризиками, 
контролю, і корпоративного управління» [3].

Що стосується оновлених у 2017 році Міжна-
родних стандартів професійної практики внутріш-
нього аудиту, то трактування досліджуваної катего-
рії у них не наведено, натомість охарактеризовано 
функцію внутрішнього аудиту: «використовуючи 
систематичний, послідовний та ризик-орієнтова-
ний підхід, функція внутрішнього аудиту повинна 
оцінювати та сприяти удосконаленню процесів 
корпоративного управління, управління ризиками 
та контролю в організації. Цінність та довіра до 
внутрішнього аудиту збільшуються, коли внутрішні 
аудитори є проактивними, а їхні оцінки містять 
нові погляди та враховують майбутній вплив» [8].

Отже, проведений аналіз нормативно-законо-
давчої бази та досліджень науковців щодо трак-
тування суті категорії «внутрішній аудит» свідчить 
про відсутність єдиного її визначення, проте зазна-
чені на фундаційному регуляторному та науковому 
рівні підходи до тлумачення змістовного наповне-
ння цього поняття вважаємо взаємопов’язаними 
та такими, що формують концептуальну основу 
для визначення внутрішнього аудиту ефектив-
ним важелем управління підприємством і скла-
довою частиною загальної системи внутрішнього 
контролю (рис. 1).

Становлення й розвиток внутрішнього аудиту 
зумовлений необхідністю забезпечувати акці-
онерні підприємства харчової промисловості 
інформаційно-аналітичною підтримкою, в основі 
якої лежить інформаційне забезпечення та сис-

темний аналіз ситуації для прийняття виважених 
і обґрунтованих рішень та поліпшення результатів 
роботи. Для того щоб управлінські рішення були 
своєчасними, раціональними та обґрунтованими, 
процес їх прийняття має передбачати формулю-
вання і зіставлення альтернатив, вибір, побудову 
та коригування гіпотези або програми дій, а також 
застосування методів і прийомів контролю за вико-
нанням. З цією метою керівнику необхідно виби-
рати вид внутрішнього аудиту, який є найбільш 
прийнятним для потреб управління. Так, Націо-
нальні стандарти внутрішнього аудиту визначають 
три напрями внутрішнього аудиту: аудит ефек-
тивності, фінансовий аудит, аудит відповідності. 
«У низці країн ЄС три вищезазначені напрями 
додатково розмежовано/поглиблено відповідно 
до специфіки їх фокусування, а також доповнено 
новими напрями внутрішнього аудиту. Напри-
клад, у деяких європейських країнах як окремий 
напрям визначено аудит ІТ-систем, а в межах 
аудиту ефективності окремо деталізовано такі 
«піднапрями», як операційний аудит/аудит систем 
(спрямований на оцінку якості процедур внутріш-
нього контролю в середині операційних процесів) 
або адміністративний аудит (у фокусі якого ефек-
тивність управлінських рішень, досягнення цілей 
установи та ризики, що негативно впливають на 
виконання функцій і завданьустанови)» [6].

Вивчення міжнародної практики внутрішнього 
аудиту демонструє його активне провадження 
в господарську діяльність підприємницьких струк-
турта наявність диференційованих підходів до 

Незалежна оцінка

Комплексна оцінка 
системи

Напрям
діяльності

Інструмент 

ВНУТРІШНІЙ 
АУДИТ

Законодавчий 

Незалежна 
експертна 

Система 
контролю

Сукупність 
процедур 

і  

Професійна 
діяльність 

Система 

Складова 
структури 

корпоративного

Інструмент 
Функціональний 

підхід

Рівень наукового пізнання категорії «внутрішній аудит»

рис. 1. систематизація підходів до визначення суті терміна «внутрішній аудит»  
у законодавчих актах та публікаціях сучасних науковців

Джерело: систематизовано на основі [1–11]
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визначення та застосування окремих його видів, 
що дозволяє стверджувати про актуальність цього 
виду контролю в умовах глобалізації бізнес-серед-
овища та технологічних інновацій (рис. 2).

Як бачимо, підприємства Європи викорис-
товують у своїй практиці серед видів внутріш-
нього аудиту і фінансовий аудит, який зосеред-
жує увагу на фінансових процесах, фінансових 
операціях, бухгалтерському обліку та звітності, 
маючи при цьому за об’єкт перевірки фінансову 
господарську діяльність. Однак, наприклад, гос-
подарські суб’єкти Нідерландів схильні до засто-
сування внутрішнього (фінансового) аудиту за 
напрямами, тобто бізнес-суб’єкти, які здійснюють 
операції з цінними паперами, через складність 
та високу відповідальність таких операцій мають 
можливість виокремлювати внутрішній (фінан-
совий) аудит у напрям, виходячи з професійних 
компетенцій працівників служби внутрішнього 
аудиту. Така реінтеграція у комплексі дає змогу 
зосередити увагу на операціях із дольовими та 
борговими цінними паперами власної та невлас-
ної емісії, посилити їхню ефективність та забез-
печити інформаційну підтримку прийняття рішень 
з фінансування діяльності та інвестування коштів 
з метою підвищення платоспроможності, фінансо-

вої стійкості, конкурентоспроможності та результа-
тивності діяльності господарюючого суб’єкта.

Слід зазначити, що проблематика внутрішнього 
аудиту операцій з цінними паперами власної та 
невласної емісії нині не досить ґрунтовно вивчена 
вітчизняними та зарубіжними вченими. Увага біль-
шості науковців, за виключенням окремих представ-
ників наукової спільноти, здебільшого спрямована 
на дослідження внутрішнього аудиту фінансових 
інвестицій або фінансових вкладень у комплексі. 
Так, Н.А. Пономарьова у своєму дослідженні зазна-
чає, що «внутрішній аудит цінних паперів – це один 
з напрямів незалежної експертної діяльності, орга-
нізованої господарюючим суб’єктом, що спрямова-
ний на перевірку та оцінку системи бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю операцій з цін-
ними паперами, профілактику та виявлення зло-
вживань і помилок в цій галузі» [9, с. 11]. З огляду 
на те, що внутрішній аудит є структурною частиною 
комплексу внутрішнього контролю, вважаємо, що 
він не може бути об’єктом перевірки та оцінки.

Дослідники О.А. Петрик, В.В. Шкіренко пропону-
ють до використання категорію «внутрішній інвести-
ційний аудит» та визначають його як «процес пере-
вірки та генерації інформаційного забезпечення 
з метою задоволення потреб керівництва, аналізу 

Великобританія

Нідерланди

Польща

Португалія

Аудит відповідності ІТ-аудитФінансовий аудит Аудит ефективності Оцінка програм

Операційний аудит ІТ-аудит Фінансовий аудит (за напрямами)

Аудит відповідності Аудит систем Аудит ефективності ІТ- аудит

Аудит ефективності Фінансовий аудит Аудит відповідності

рис. 2. напрями здійснення внутрішнього аудиту у міжнародній практиці
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економічної політики підприємства, певних управ-
лінських механізмів та процедур, прийнятих керів-
ництвом організації з метою підтримання високого 
рівня ефективності реалізації інвестиційної стра-
тегії суб’єкта господарювання, управління інвести-
ційними ризиками та досягнення бажаного еконо-
мічного (соціального) ефекту» [10, с. 294]. Тобто 
йдеться про систему внутрішнього аудиту за векто-
ром фінансових інвестицій у комплексі, однак вва-
жаємо, що таким чином відбувається втрата важли-
вої релевантної інформації, на основі якої керівники 
мають приймати управлінські рішення, обмеж-
уються можливості залучати інвестиції на вигідних 
умовах шляхом підвищення якості фінансової звіт-
ності господарюючого суб’єкта та контролю власни-
ками дій керівників структурних підрозділів та філій 
на відповідність стратегічним цілям бізнесу.

Підтримуючи цей напрям внутрішнього аудиту, 
науковці Л.Л. Гевлич та А.О. Щербіна трактують суть 
категорії «внутрішній аудит фінансових інвестицій» 
відповідно до його завдань: «1) перевірка реаль-
ності фінансових інвестицій, відображених в обліку 
та звітності; 2) перевірка обґрунтованості розподілу 
фінансових інвестицій на довгострокові та поточні; 
3) перевірка правильності оцінки фінансових інвес-
тицій в обліку в разі їх придбання, утримання, про-
дажу та на дату балансу; 4) перевірка правильності 
ведення податкового обліку в операціях із фінансо-
вими інвестиціями; 5) перевірка взаємоузгодженості 
форм звітності, в яких відображається інформація 
про фінансові інвестиції» [11, с. 895].

висновки з проведеного дослідження. У тур-
булентних умовах сучасного бізнес-середовища 
пропонуємо на підприємствах харчової промисло-
вості здійснювати внутрішній аудит операцій з цін-
ними паперами власної та невласної емісії, оскільки 
нині активізується інвестиційна зацікавленість 
стейкхолдерів до акціонерних товариств, які пови-
нні покращувати діяльність внутрішньої системи 
управління. На нашу думку, внутрішній аудит опера-
цій із цінними паперами власної та невласної емісії 
слід розглядати як процес професійної діяльності 
суб’єктів управління, спрямований на контроль від-
повідності зовнішнім і внутрішніми регламентам 
та перевірку правильності відображення в обліку, 
фінансовій та управлінській звітності операцій з цін-
ними паперами власної та невласної емісії, резуль-
татом якого є попередження ризиків і надання 
рекомендацій із підвищення ефективності реалі-
зації функцій інформаційної підтримки управління 
фінансовою та інвестиційною діяльністю підприєм-
ства. Це визначення відповідає сучасним вимогам 
організації систем менеджменту, оскільки трактує 
внутрішній аудит як професійну діяльність, що інте-
грується до інформаційної системи підтримки при-
йняття рішень на рівні процесу аудиту, забезпечує 
оптимальні комунікації та формування інформа-
ційного масиву релевантних даних для прийняття 

рішень із залучення додаткових фінансових ресур-
сів шляхом емісії дольових і боргових цінних папе-
рів та фінансового інвестування. Як наслідок, вну-
трішній аудит стає гарантом законних відносин між 
всіма учасниками операцій із цінними паперами.
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CONCEPTUALIZATION OF INTERNAL AUDIT OF OPERATIONS  
WITH SECURITIES OF THE FOOD INDUSTRY

The purpose of the article. The article discusses the conceptualization of internal audit of securities 
transactions of Ukrainian enterprises, namely food processing enterprises. In today’s business environment, 
characterized by high levels of uncertainty and destructive influences of external and internal factors on finan-
cial independence and economic growth of business structures, business executives need relevant accounting 
and analytical information that has high accounting and analytical information. degree of reliability. The article 
discusses the conceptualization of internal audit of securities transactions of Ukrainian enterprises, namely 
food processing enterprises. 

Methodology. The systematization of approaches to defining the essence of the term “internal audit”, the 
study of the main areas of internal audit in international practice and the definition of the essence of “internal 
audit of transactions with securities of own and unauthorized issue”.

Results. The concept of internal audit in terms of formal regulators (regulations and standards) envis-
ages different approaches to interpreting the substance of this category. The conducted analysis of the legal 
framework and the researches on the interpretation of the essence of the category “internal audit” indicates 
the lack of a single definition of it, but the approaches at the substantive regulatory and scientific level to inter-
pret the meaningful content of this concept are considered interrelated and form the conceptual framework to 
determine the internal audit effective lever of enterprise management and a component of the overall internal 
control system.

Practical implications. Formation and development of internal audit is conditioned by the need to provide 
joint-stock companies of the food industry with information and analytical support.

Value/originality. In the turbulent conditions of the modern business environment, we suggest that the 
food industry undertakes an internal audit of its own and unauthorized securities transactions, as today the 
investment interest of stakeholders in joint-stock companies, which should improve the internal management 
system, is intensified. 

In our opinion, the internal audit of securities transactions of own and unauthorized issue should be consid-
ered as a process professional activity of management entities, aimed at monitoring compliance with external 
and internal regulations and verifying the correctness of the accounting, financial and management reporting 
of securities and its own and manual transactions which is to prevent risks and provide guidance on improving 
the effectiveness of the financial management information support functions and investicional of the enter-
prise. This definition meets the modern requirements of management systems management, as it interprets 
internal audit as a professional activity that is integrated into the decision support information system at the 
audit process level, provides optimum communications and the formation of an information array of relevant 
data for decision making to attract additional financial resources through the issue of equity and debt securities 
and financial investment. As a result, internal audit guarantees the legitimate relationship between all partici-
pants in securities transactions.


