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Момот Т. В., Ілляшенко О. В. Методичне та організаційне забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат 
комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я

Метою статті є систематизація теоретико-методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо організаційного забез-
печення внутрішнього аудиту доходів і витрат на комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (далі – КНП ОЗ) за сучасних умов 
господарювання внаслідок реформування системи охорони здоров’я. Розглянуто методику та організацію внутрішнього аудиту доходів і ви-
трат КНП ОЗ. Систематизовано теоретичні та методичні положення. Обґрунтовано необхідність впровадження внутрішнього аудиту доходів 
і витрат у діяльність КНП ОЗ. Досліджено напрями розвитку внутрішнього аудиту в Україні та інших державах. Надано практичні рекомен-
дації щодо організаційного забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат на КНП ОЗ. Досліджено об’єкти внутрішнього аудиту доходів 
і витрат; розглянуто його складові та функції; визначено головні завдання; визначено основні форми організації; обґрунтовано необхідність 
створення служби внутрішнього аудиту в КНП ОЗ та її ефективне функціонування. Досліджено чинники, що забезпечують результативність 
внутрішнього аудиту доходів і витрат КНП ОЗ. Визначено показники оцінювання внутрішнього аудиту доходів і витрат КНП ОЗ. Підсумовано, що 
внутрішній аудит доходів і витрат на КНП ОЗ доцільно визначити як надання незалежних і об’єктивних консультацій та висновків, які спрямова-
но на виявлення причин порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності, фінансовій і бюджетній звітності цих підприємств, усунення 
цих недоліків та особливо – попередження їх виникнення. Перспективами подальших досліджень у сфері внутрішнього аудиту КНП ОЗ є форму-
вання адаптивної моделі методичного та організаційного забезпечення внутрішнього аудиту за окремими напрямами та об’єктами аудиту.
Ключові слова: внутрішній аудит, методичне забезпечення, організаційне забезпечення, доходи, витрати, некомерційні підприємства, сфера 
охорони здоров’я.
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Momot T. V., Illiashenko O. V. The Methodical and Organizational Provision of Internal Audit of Revenues and Expenses  
for the Communal Non-Profit Healthcare Enterprises

The article is aimed at systematizing the theoretical and methodical provisions and substantiating practical recommendations for organizational provision of 
internal audit of revenues and expenses for the communal non-profit healthcare enterprises (hereinafter – CNP HE) under current conditions of management 
as result of reforming the healthcare system. The methodology and organization of internal audit of revenues and expenses of the CNP HE is considered. The 
theoretical and methodical provisions are systematized. The necessity of introducing an internal audit of revenues and expenses in the activities of the CNP HE is 
substantiated. The directions of internal audit development in Ukraine and other countries are studied. Practical recommendations on organizational provision 
of internal audit of revenues and expenses for the CNP HE are provided. Objects of internal audit of revenues and expenses are explored; its components and 
functions are considered; the main tasks are defined; the main forms of the organization are identified; the need to establish an internal audit service in the CNP 
HE and its effective functioning is substantiated. The factors that ensure the effectiveness of internal audit of revenues and expenses of the CNP HE are exam-
ined. The indicators for evaluating internal audit of revenues and expenses of the CNP HE are determined. It is summed up that the internal audit of revenues 
and expenses for the CNP HE should be defined as providing independent and objective consultations and conclusions aimed at identifying the causes of viola-
tions and shortcomings in the financial and economic activities, in the financial and budgetary statements of these enterprises, eliminating these shortcomings 
and especially preventing their occurrence. Prospects for further research in the sphere of internal audit of the CNP HE are formation of an adaptive model of 
methodical and organizational provision for internal audit according to certain directions and objects of audit.
Keywords: internal audit, methodical provision, organizational provision, revenues, expenses, non-profit enterprises, healthcare.
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В умовах всебічного реформування системи охо-
рони здоров’я здійснюється й реформування її 
закладів шляхом перетворення бюджетних за-

кладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні 
підприємства охорони здоров’я (КНП ОЗ). У резуль-
таті цього змінено механізм фінансування підпри-
ємств, які надають первинну та вторинну медичну 
допомогу за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», 
створено Національну службу здоров’я України – 
єдиного замовника медичних послуг – і впровадже-
но процес автономізації медичних закладів. У зв’язку 
з чим перед керівниками КНП ОЗ постає нагальне 
питання ефективності використання бюджетних і 
небюджетних коштів, формування доходів і витрат, 
а також фінансових результатів діяльності цих під-
приємств. З метою вирішення цих питань виникає 
необхідність утворення служби внутрішнього ауди-
ту в КНП ОЗ, яка буде проводити внутрішній аудит 
доходів і витрат цих підприємств з метою надання 
висновків керівникам для прийняття відповідних 
управлінських рішень з питань фінансово-господар-
ської діяльності, обліку та звітності. 

Науковцями приділяється активна увага дослі-
дженню питань розвитку процесу внутрішнього ауди-
ту доходів і витрат підприємств. Серед них: С. Бара-
новська [1], І. Гайдук [2], Н. Гура [3], І. Колос [4], А. Ма- 
каренко [6], С. Петренко [9], М. Шигун [15] та інші. 

Незважаючи на велику кількість праць, питання 
щодо методичного та організаційного забезпечення 
внутрішнього аудиту доходів і витрат КНП ОЗ, а та-
кож утворення структурних підрозділів внутрішнього 
аудиту потребують детального дослідження та надан-
ня практичних пропозицій щодо методично-організа-
ційного забезпечення аудиту доходів та витрат і діяль-
ності структурних підрозділі внутрішнього аудиту.

Метою статті є систематизація теоретико-ме-
тодичних положень та обґрунтування практичних 
рекомендацій щодо організаційного забезпечення 
внутрішнього аудиту доходів і витрат на КНП ОЗ за 
сучасних умов господарювання внаслідок реформу-
вання системи охорони здоров’я.

Ефективність управління діяльністю підприєм-
ства значною мірою залежить від достовірності 
інформації, отриманої за результатами прове-

дення внутрішнього аудиту. Так, тлумачний словник 
бухгалтерських термінів визначає поняття «аудит» як 
перевірку даних бухгалтерського обліку та показників 
фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою 
висловлення незалежної думки про її достовірність у 
всіх суттєвих аспектах, відповідність вимогам законів 
України, положенням (стандартам) бухгалтерського 
обліку [13]. Роль аудиту, зокрема внутрішнього, у рин-
кових умовах постійно зростає, адже застосування 
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механізмів цього виду фінансового контролю дає змо-
гу вирішити багато нагальних питань, пов’язаних із 
забезпеченням життєдіяльності підприємства, серед 
них, зокрема, такі: проведення аналізу ефективнос-
ті діяльності керівництва підприємства; зіставлення 
витрат з отриманими доходами; розробка механізмів 
оптимізації діяльності підприємства; здійснення ре-
гулярного контролю за витратами.

За чинним законодавством України внутрішній 
аудит необхідно впроваджувати і в діяльність розпо-
рядників і отримувачів коштів (як з державного, так і 
з місцевих бюджетів), і в діяльність підприємств. Це 
сприятиме підвищенню рівня достовірності фінан-
сової та бюджетної звітності, ефективності викорис-
тання бюджетних і небюджетних коштів, прозорості 
звітності управлінців різних рівнів, відповідальності 
очільників закладів за успішність діяльності ввіреної 
їм установи та використання коштів за призначен-
ням. Чітко організований внутрішній аудит у КНП 
ОЗ сприятиме підвищенню ефективності керівни-
цтва діяльністю підприємств, запобігатиме проявам 
шахрайства, сприятиме зменшенню кількості бухгал-
терських помилок і порушень фінансової дисципліни. 

Оскільки внутрішній і зовнішній контроль на-
буває ваги після завершення господарської операції 
з обліку витрат, на противагу йому було б доцільно 
створити службу, що провадитиме систематичний і 
планомірний контроль організаційної, управлінської 
та фінансово-господарської діяльності КНП ОЗ, а 
саме – внутрішній аудит. Однією зі складових вну-
трішнього аудиту КНП ОЗ є внутрішній аудит доходів 
і витрат підприємства. 

Отже, внутрішній аудит доходів і витрат на 
КНП ОЗ доцільно визначити як надання не-
залежних і об’єктивних консультацій та ви-

сновків, які спрямовано на виявлення причин пору-
шень і недоліків у фінансово-господарській діяльнос-
ті, фінансовій і бюджетній звітності цих підприємств, 
усунення цих недоліків та особливо – попередження 
їх виникнення.

Внутрішній аудит доходів і витрат дає змогу 
керівникові КНП ОЗ досягти поставлених цілей і за-
вдань їх діяльності, використовуючи систематизо-
ваний і послідовний підхід до оцінки та підвищення 
ефективності процесів управління ризиками, контро-
лю та корпоративного управління [14].

Підґрунтям для розвитку на КНП ОЗ внутріш-
нього аудиту служить бюджет організації, особливості 
фінансово-господарських операцій, кадрова чисель-
ність. Внутрішній аудит, організований за чітким алго-
ритмом [5] і відповідно до розроблених планів, дасть 
змогу постійно відстежувати цільове й ефективне ви-
користання бюджетних коштів; сприятиме формуван-
ню виваженої оцінки результативності діяльності під-
приємств на момент проведення аудиту та допоможе 
у визначенні подальших шляхів їх розвитку [12].

При розробці документів з питань внутрішнього 
аудиту та відповідних методичних матеріалів, якими 
необхідно керуватися під час їх складання, КНП ОЗ,  
як установи державного сектора економіки, мають 
послуговуватися нормативними документами, що 
регламентують питання організації та проведення 
внутрішнього аудиту в установах державного сектора 
економіки.

Водночас, у п. 6 глави 1 розділу ІІ Стандартів 
внутрішнього аудиту зазначено, що очільник ауди-
торського підрозділу під час розробки документів 
з питань внутрішнього аудиту обов’язково має вра-
ховувати особливості діяльності та організаційної 
структури конкретного підприємства [8].

На теперішній час законодавчо визначено 
функції підрозділу внутрішнього аудиту в 
установах державного сектора економіки, зо-

крема і на КНП ОЗ, а саме:
1) здійснення оцінки ефективності діяльності 

системи внутрішнього контролю; успішності 
планування та результативності виконання 
бюджетних програм; рівня виконання та до-
сягнення цілей, передбачених стратегічними 
та річними планами; ефективності управління 
керівництва державним і комунальним май-
ном; якості надання адміністративних послуг 
і здійснення контрольно-наглядових функцій, 
обов’язків, передбачених законодавчими ак-
тами; рівня збереження активів та інформації; 
достовірності результатів бухгалтерського 
обліку та фінансової та бюджетної звітності;

2) виконання за вказівкою очільника централь-
ного/територіального органу виконавчої 
влади чи підприємства, що фінансується з 
бюджету, аналізу проєктів наказів та інших 
документів щодо використання бюджетних 
коштів за цільовим призначенням та ефек-
тивності такої діяльності;

3) планування, організація та виконання вну-
трішніх аудитів, фіксування їх результатів у 
відповідній документації, складання звітів, 
висновків і рекомендацій за отриманими в 
ході перевірки даними, контроль виконання 
рекомендацій;

4) взаємодія зі структурними підрозділами цен-
трального/територіального органу виконав-
чої влади, іншими державними органами, під-
приємствами, установами та організаціями 
щодо організації та проведення внутрішнього 
аудиту;

5) складання та подання аудиторських звітів 
керівникам центрального/територіального 
органу влади та очільнику бюджетного під-
приємства, надання рекомендацій, що спри-
ятимуть підвищенню ефективності ввіреної 
йому установи, та інші функції [10].
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Варто зазначити, що оцінка якості внутрішньо-
го аудиту здійснюється за рівнем ефективності 
планування, організації та проведення аудиту, 

вивчення підрозділом ступеня виконання рекомен-
дацій та їх результативністю, дотриманням фахівців 
підрозділу вимог стандартів внутрішнього аудиту та 
інших законодавчих актів щодо їхньої діяльності [10].

За результатами дослідження встановлено, що 
внутрішній аудит доходів і витрат КНП ОЗ спрямова-
ний на реалізацію таких функцій:
 удосконалення системи керівництва підпри-

ємством та оптимізацію внутрішнього контр-
олю;

 випадків порушення фінансової дисципліни 
та неефективного використання бюджетних і 
небюджетних коштів;

 попередження помилок у діяльності КНП ОЗ;
 запобігання поширенню неправдивої фінан-

сової та бюджетної звітності;
 формулювання незалежних висновків і реко-

мендацій, що сприятимуть зменшенню ри-
зиків у діяльності КНП ОЗ і допоможуть в її 
оптимізації.

Вивчення напрямів розвитку внутрішнього ау-
диту в Україні та інших державах дозволяє зробити 
висновок, що процес формування та розвитку вну-
трішнього аудиту підтримує керівництво багатьох 
країн. Така діяльність регламентується умовами 
ринку конкретної країні та певними національними 
правилами, що відповідають Міжнародним стан-
дартам професійної практики (МСПП, International 
Professional Practices Framework – IPPF), що розробле-
ні Міжнародним інститутом внутрішніх аудиторів 
(International Internal Audit Standards Board – IIASB)  
і містять практики, які визнані ефективними на між-
народній арені. МСПП є загальним керівництвом з 
організації внутрішнього аудиту в державному секто-
рі будь-якої країни [14].

Користуючись термінологією і підходами Стан-
дарту, аудитори різних країн ефективно співпра-
цюють над виконанням міжнародних угод за умови 
впровадження в державному секторі внутрішнього 
аудиту. При цьому структура міжнародного стандар-
ту професійної практики (МСПП) передбачає:
 обов’язкове керівництво, що складається з 

трьох компонентів: визначення мети, напря-
мів, обсягу та змісту внутрішнього аудиту; 
принципів проведення внутрішнього аудиту, 
на яких ґрунтується МСПП; характеристики 
поведінки аудиторів під час проведення ауди-
ту – Кодексу етики;

 рекомендоване керівництво, три складни-
ки якого рекомендують брати за основу для 
успішного впровадження Обов’язкового ке-
рівництва: поради із застосування (рекомен-
дації щодо окремих аспектів організації вну-
трішнього аудиту); додатки (практичні реко-

мендації, опис прийомів і методів здійснення 
внутрішнього аудиту, алгоритми проведення 
аудиторських процедур); тлумачення окремих 
питань, як-от управління ризиками, внутріш-
ній контроль, межі відповідальності внутріш-
нього аудитора та інші [11].

Враховуючи, що Україна активно інтегрується 
в міжнародну спільноту, загострюється потреба у 
прийнятті міжнародних правових документів і стан-
дартів, в узгодженні українського та міжнародного 
законодавства, у впровадженні світових досягнень 
у сфері контролю та аудиту на підприємствах, що 
фінансуються з державного бюджету. До таких між-
народних документів належать Стандарти INTOSAI, 
розроблені Міжнародною організацією вищих ау-
диторських установ. Цим документом керуються 
фінансисти в багатьох країнах світу для розробки 
власних стандартів і підходів до здійснення аудитор-
ської діяльності та розвитку підприємств. Стандарти 
INTOSAI розкривають не лише фінансові питання, 
але й містять також описання причини ризиків усієї 
діяльності бюджетних підприємств.

Блок INTOSAI GOV 9100 – 9199 присвячено 
питанням внутрішнього аудиту. Зокрема, у Стандарті 
9140 – «Внутрішній аудит: незалежність в публічному 
секторі» зазначається, що внутрішній аудит публіч-
ного сектора є важливим елементом належного дер-
жавного керівництва, і наголошується на необхіднос-
ті забезпечення незалежності внутрішнього аудиту. 
Акцентується увага й на тому, що функція внутріш-
нього аудиту в державному секторі економіки має 
бути закріплена на законодавчому рівні, контролюва-
тися вищим керівництвом та особами, які очолюють 
відповідні сфери діяльності. 

У 2006 р. Міжнародне практикуюче професійне 
товариство з вивчення й обміну досвідом з 
управління державними фінансами, створене 

за підтримки Світового банку (PEMPAL) визначило 
найважливіші чинники, що забезпечують результа-
тивність внутрішнього аудиту:

1) фінансова та структурна незалежність підроз-
ділів внутрішнього аудиту, підпорядкування 
виключно керівнику бюджетної установи;

2) надання підтримки внутрішньому аудиту ау-
диторським комітетом і центральним підроз-
ділом з гармонізації (де вони існують);

3) усвідомлення керівниками структурних під-
розділів важливості внутрішнього аудиту та 
його переваг для підприємства;

4) глибоке розуміння внутрішніми аудиторами 
сутності діяльності, яку вони здійснюють;

5) професіоналізм працівників, що виконують 
внутрішній аудит;

6) висока якість аудиторської роботи;
7) достовірне інформування керівника про ре-

зультати аудиту, надання чітких і кваліфікова-
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них порад щодо коригування діяльності уста-
нови;

8) високий рівень задоволення керівників бю-
джетних установ або аудиторського комітету 
діяльністю аудиторського підрозділу.

За таких підходів результат діяльності служби 
внутрішнього аудиту на КНП ОЗ буде корисним 
для розпорядника бюджетних і небюджетних 

коштів і якісно впливатиме на його діяльність. 
При цьому, щоб підрозділ внутрішнього аудиту 

КНП ОЗ працював ефективно, внутрішні аудитори 
мають володіти такими якостями: 
 бездоганною чесністю; 
 компетентністю та високим рівнем відпові-

дальності; 
 здатністю узгоджувати свою діяльність зі 

стратегією, цілями та ризиками підприємства; 
 неупередженістю та сумлінним ставленням 

до службових обов’язків; 
 умінням оцінювати ризики.

Успішність здійснення внутрішнього аудиту на 
КНП ОЗ доцільно оцінювати за такими показниками:
 кількість здійснення планових перевірок;
 кількість наданих керівникові важливих реко-

мендацій щодо оптимізації діяльності підпри-
ємства;

 відсоток рекомендацій, які було виконано; 
 позитивні результати в роботі підприємства, 

яких було досягнуто після виконання реко-
мендацій внутрішнього аудитора; 

 частота запитів замовників послуг, очільників 
розпорядників бюджетних коштів та керівних 
установ у службу внутрішнього аудиту; 

 рівень задоволення звернень у підрозділ вну-
трішнього аудиту.

Для виконання на належному рівні внутрішньо-
го аудиту керівник КНП ОЗ має затвердити внутріш-
ні розпорядчі документи, що регламентуватимуть 
діяльність підрозділу внутрішнього аудиту. Серед 
основних положень цього документа такі: 
 надання підрозділу повного та безперешкод-

ного доступу до активів, документів, інфор-
мації та баз даних, які стосуються здійснення 
внутрішнього аудиту; 

 забезпечення підрозділу внутрішнього аудиту 
організаційної та функціональної незалеж-
ності; 

 неприпустимість залучення підрозділу до ви-
конання функцій, не пов’язаних з внутрішнім 
аудитом; 

 запобігання неправомірному втручанню тре-
тіх осіб у діяльність внутрішніх аудиторів; 

 добір до підрозділу кадрів, що мають відпо-
відну кваліфікацію, високі професійні й мо-
ральні якості; 

 забезпечення систематичного підвищення їх 
фахового рівня; 

 створення всіх умов для повноцінного вико-
нання працівниками підрозділу внутрішнього 
аудиту своїх фахових обов’язків, зокрема за-
вдяки підписанню та забезпеченню виконан-
ня положень декларації внутрішнього аудиту, 
своєчасному погодженню планів і підписанню 
звітів тощо.

При цьому очільник КНП ОЗ для забезпечен-
ня діяльності підрозділу внутрішнього аудиту має 
обов’язково затвердити такі документи:
 положення про підрозділ внутрішнього ау-

диту, посадові інструкції його працівників, 
внутрішні документи з питань проведення 
внутрішнього аудиту (порядок планування та 
здійснення внутрішнього аудиту, документу-
вання результатів тощо); 

 декларацію внутрішнього аудиту; 
 програму забезпечення та підвищення якості 

внутрішнього аудиту.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має 
розробляти відповідні розпорядчі документи, 
враховуючи вимоги зазначених положень і за-

конодавчих документів щодо організації внутрішньо-
го аудиту та його забезпечення. Крім того, він несе 
відповідальність за те, щоб положення внутрішніх 
документів із внутрішнього аудиту було прописано 
відповідно до норм чинного законодавства [7].

Стандартами внутрішнього аудиту передбачено 
такі основні етапи його проведення:

1) підписання керівником підприємства відпо-
відного розпорядчого документа про прове-
дення внутрішнього аудиту;

2) визначення очільником відповідного підроз-
ділу складу аудиторської групи; 

3) планування аудиторського завдання;
4) зіставлення зібраних даних із критеріями оцін-

ки, за результатами порівняння – формування 
висновків і складання аудиторського звіту;

5) ознайомлення відповідальних осіб з резуль-
татами аудиторського звіту та формулювання 
своїх коментарів, висновків і рекомендацій 
щодо шляхів усунення недоліків і порушень;

6) ознайомлення керівника підприємства з на-
даними документами, який, своєю чергою, 
приймає рішення щодо прийняття або непри-
йняття аудиторського звіту [8].

Таким чином, головними завданнями внутріш-
нього аудиту доходів і витрат на КНП ОЗ є:
 своєчасна достовірна оцінка реального стану 

справ у діяльності КНП ОЗ; 
 проведення незалежного оцінювання можли-

вих ризиків у діяльності підприємства; 
 моніторинг рівня дотримання облікової полі-

тики та напрямів розвитку підприємства; 
 покращення різних чинників його діяльності; 
 складання фінансової та бюджетної звітності; 
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 оцінювання якості відображених у конкрет-
них документах прийнятих рішень керівника 
підприємства тощо.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження доведено, що 

процес удосконалення методики проведення вну-
трішнього аудиту доходів і витрат КНП ОЗ відіграє 
важливу роль у формуванні обліково-аналітичного 
забезпечення діяльності підприємства. Обліково-
аналітичне забезпечення діяльності КНП ОЗ має 
особливе місце у формуванні та прийнятті управ-
лінських рішень щодо подальшої діяльності підпри-
ємства та забезпечення його ефективної роботи. Об-
ліково-аналітичне забезпечення виступає складовою 
інформаційного забезпечення управління підприєм-
ством і надає можливість вирішувати функціональні 
завдання, забезпечувати необхідною та достовірною 
інформацією щодо господарських процесів, інформа-
ційних потоків і взаємозв’язку між ними.

Узагальнюючи результати дослідження, зазна-
чимо, що за умови реорганізації підприємств охо-
рони здоров’я система внутрішнього аудиту доходів 
і витрат на КНП ОЗ повинна бути не лише науково 
обґрунтована, а й розглядатись як невід’ємна скла-
дова частина успішного розвитку фінансово-гос-
подарської діяльності КНП ОЗ. Таким чином, ме-
тодичне й організаційне забезпечення внутрішньо-
го аудиту доходів і витрат на КНП ОЗ, як система 
взаємопов’язаних елементів (об’єкта, суб’єкта, пред-
мета, мети, основних завдань, принципів, стандартів, 
методичного інструментарію), дозволить забезпечи-
ти формування ефективної системи внутрішнього ау-
диту цих підприємств. 

Перспективами подальших досліджень у сфері 
внутрішнього аудиту КНП ОЗ є формування адаптив-
ної моделі методичного та організаційного забезпе-
чення внутрішнього аудиту за окремими напрямами 
та об’єктами аудиту.                    
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