
45

 Перспективы развития науки
 SEKCJA 25. EKonomiKA. (Экономические науки)

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Бухгалтерский учет и аудит .  
Шухман м.е. 

канд.екон.наук, доцент
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

сутність ризик-орієнтованого підходу до планування 
завдань із внутріШнього аудиту

Підвищення ефективності внутрішнього аудиту багато в чому залежить від 
правильної організації і планування його роботи. У зв'язку з тим, що передові корпорації 
на сьогоднішній день стикаються з високим рівнем ризиків, і це підтверджується 
даними опиту проведеного компанією «Ернст энд Янг», 1внутрішньому аудиту для 
виконання своїх завдань необхідно планувати свою роботу з урахуванням ризиків 
корпорації.

Питання організації і планування робіт по внутрішньому аудиту досліджували 
вітчизняні вчені, зокрема Л.О Сухарева. І.М. Дмітренко, В.С. Рудніцький, О.А. Петрік, 
Н.І. Дорош [1, 2, 3, 4] і ін. Суттєвий вплив на українських фахівців зробили результати 
наукових досліджень, виконані російськими колегами В.Д. Андрєєвим, В.В Бурцевим, 
Л.В.Сотникової [5, 6, 7]. Проте в представлених дослідженнях не приділено належної 
уваги до ризик-орієнтованого підходу до планування робіт по внутрішньому аудиту.

Метою статті є обґрунтування ризик-орієнтованого підходу до планування 
робіт з внутрішнього аудиту, а також виділення його, як однієї з стадій планування 
внутрішнього аудиту.

Організація і планування робіт по внутрішньому аудиту є визначенням його 
стратегії і тактики, а саме виявлення ключових ризиків корпорації і ризиків діяльності 
внутрішнього аудиту, визначення істотності помилок, складання загального плану, 
розробка аудиторської програми і процедур, формування штату аудиту, а також 
координація роботи, як з Наглядовою радою корпорації, так і з Аудиторським 
комітетом.

Автором пропонується планування робіт по внутрішньому аудиту здійснювати 
в дві стадії. Відповідно до пропонованої методики на першій стадії визначаються і 
оцінюються бізнес–ризики аудитуємого підрозділу корпорації (ризик-орієнтований 
підхід). На другій стадії визначаються істотність помилок, ризики діяльності 
внутрішнього аудиту, складається загальний план і програма аудиторської перевірки 
з урахуванням оцінки виявлених ключових ризиків. Розглянемо детальніше першу 
стадію, оскільки вона найбільш значуща при плануванні робіт по внутрішньому 
аудиту.

Суть ризик–орієнтованого підходу полягає в тому, що планування робіт по 
внутрішньому аудиту організується в заздалегідь певних областях суттєвого ризика. 

1  Серед 144 опитаних топ - менеджерів крупних світових корпорацій, 67 % 
вважають, що в цілому рівень ризиків в бізнесі за останні два-три роки зріс, а 42% 
респондентів вважають, що в їх корпорації ключові ризики насправді не охоплені.
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У професійному світі ця концепція ризик-орієнтованого контролю відома під назвою 
«концепція – COSO». Концепція розроблена американським Комітетом спонсорських 
організацій Комісії Тредвея (COSO) в 1992 році і прийнята за основу побудови 
внутрішнього контролю і управління ризиками організації в багатьох країнах миру. 
Функціонування даного підходу покликане зводити до мінімуму різного роду ризики в 
діяльності корпорації і підвищувати вірогідність того, що встановлені цілі корпорації 
будуть досягнуті. Виявлення ризиків відбувається на підставі дослідження бізнес-
процесів і інформації про збої (відхиленнях) в господарській діяльності корпорації 
до настання наслідків відхилень.

В даний час є достатня кількість літератури і публікацій по темі «ризик–
менеджмент», як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Серед дослідників 
немає єдиної думки щодо визначення поняття «ризик». Кожен автор прагне дати 
своє визначення поняттям «ризик», «управління ризиками», збудувати свою 
класифікацію можливих ризиків і так далі, тобто на сьогоднішній день не існує 
однозначного розуміння суті ризиків. Це пояснюється, зокрема, практично повним 
ігноруванням його українським законодавством в реальній економічній практиці і 
управлінській діяльності підприємств. Поки ні теорія фінансового менеджменту, ні 
українське законодавство не виробили чітких, однозначних понять «ризик», «рівень 
ризиків», «ризик-менеджмент», «система ризик-менеджменту», «процеси ризик-
менеджменту», «управління ризиками». Відповідно, кожна корпорація вибудовує 
систему управління ризиками виходячи з власного бачення розвитку бізнесу.

В цілях комплексного вивчення ризиків корпорації можна всі можливі ризики 
класифікувати в різні групи залежно від ознаки, а саме:

- по зв'язку з конкретним бізнес-процесом. Дана класифікаційна ознака є 
основною для складання класифікації ризиків корпорації. Класифікація за даною 
класифікаційною ознакою ґрунтується на угрупуванні всіх ризиків корпорації у 
зв'язку з конкретними бізнес-процесами.

Під бізнес-процесом, в даному випадку, пропонуємо розуміти структурований, 
вимірюваний набір видів діяльності, циклічно здійснюваних різними структурними 
підрозділами корпорації і в комплексі складаючи один логічно цілий акт бізнес 
діяльності, організовуваний для досягнення результатів корпорації за допомогою 
задоволення потреб клієнтів.

Виділимо такі процеси як: процес придбання і витрачання матеріалів, процес 
виробництва, процес реалізації і отримання доходів та фінансово-інвестиційний 
процес. Виділення бізнес-процесів корпорації як однієї з класифікаційних ознак, 
дозволяє нам  прив'язати їх до ризиків корпорації:

-  по специфіки джерела виникнення. Дана класифікація дозволяє розділити всі 
ризики корпорації по специфіки джерела їх виникнення: зовнішні та внутрішні.

- за типом збитку. Дана класифікація дозволяє об'єднати ризики корпорації по 
напряму можливого збитку:

Допустимий ризик. Він характеризує ризик, втрати по якому не перевищують 
розрахункової суми прибутку по здійснюваній господарській операції.

Критичний ризик. Він характеризує ризик, втрати по якому не перевищують 
розрахункової суми валового доходу по здійснюваній господарській операції.

Катастрофічний ризик. Він характеризує ризик, втрати по якому визначаються 
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частковою або повною втратою власного капіталу.

- по рівню виникнення ризиків. Відповідно до даної класифікації ризики можуть 
виникати на різних рівнях управління корпорацією: на рівні корпорації, структурного 
підрозділу, окремого співробітника.

- по характеру прояви в часі. Завжди існують ризики корпорації, зміна яких яким-
небудь чином залежить від часу, тому необхідно всі ризики класифікувати по двох 
групах: постійні ризики і тимчасові ризики.

- по ступеню наслідків. В рамках даної класифікації розглядаються три групи 
ризиків корпорації:

Ризик, що вабить тільки економічні втрати. При цьому виді ризику наслідки 
можуть бути тільки негативними;

Ризик, що вабить упущену вигоду. Він характеризує ситуацію, коли корпорація 
через об'єктивні і суб'єктивні причини, що склалися, не може здійснювати 
заплановану господарську операцію;

Ризик, що вабить як економічні втрати, так і додаткові доходи.
Ризик-орієнтований підхід при плануванні робіт з внутрішнього аудиту повинен 

проводитися в рамках концепції «Управління ризиками організації. Інтегрована 
модель» Комітету COSO з урахуванням наступних умов:

- Внутрішнє середовище, що сприяє функціонуванню корпорації, включає: 
впорядковану організаційну структуру, чіткий розподіл відповідальності і 
повноважень в корпорації, здорову корпоративну культуру (включаючи добросовісну 
поведінку вищого керівництва), політику і практику роботи з персоналом, 
затверджені програми управління ризиками корпорації, ефективно функціонуючу 
систему внутрішньокорпоративного контролю. Оцінка внутрішнього середовища 
корпорації дозволяє визначити внутрішнім аудиторам суть ризиків і ризик-
менеджмента корпорації.

- Встановлення  місії і цілей корпорації дозволяє виявити внутрішнім 
аудиторам дотримання стратегії розвитку корпорації з урахуванням можливого 
впливу зовнішніх і внутрішніх ризиків.

В першу чергу внутрішньому аудиту необхідно звернути увагу на управління 
менеджерами внутрішніми ризиками корпорації, оскільки їх простіше виявити, 
оцінити, вибрати оптимальні методи управління ризиками, тобто ними можна 
реально і ефективно управляти. Зовнішні ризики важко достовірно оцінити і 
організувати управління ними, що вимагає великих матеріальних витрат.

Внутрішні аудитори повинні встановити наявність чітко сформульованих 
оперативних і стратегічних цілей і завдань, оцінити ступінь їх відповідності цілям і 
завданням корпорації. Не дотримання поставлених цілей корпорації є передумовою 
виникнення ризиків корпорації і можливих ризикових подій, які можуть привести 
до банкрутства.

- Визначення подій. Раніше наголошувалося, що в першу чергу основні зусилля 
внутрішніх аудиторів необхідно направляти на перевірку внутрішніх ризиків бізнес-
процесів корпорації. Саме джерела внутрішніх ризиків приводять до виникнення 
ризикових подій, що роблять значний вплив на результати фінансово-господарської 
діяльності корпорації. Для виявлення джерел ризиків (ризикових зон) і визначення 
переліку ризиків, актуальних для корпоративного управління, необхідно встановити 
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послідовність дій при проведенні внутрішнього аудиту, визначити ризикові зони і 
ідентифікувати ризики по процесах, встановити причинно-наслідкові зв'язки між 
цими ризиками і, у результаті, провести відбір ключових ризиків, актуальних для 
корпоративного управління.

- Оцінка ризиків. На даному етапі внутрішніми аудиторами проводиться 
якісна і кількісна оцінка бізнес-ризиків корпорації. Призначення оцінки бізнес-
ризиків полягає в наданні власникам корпорації об'єктивної інформації про значущі 
ризики, що виникають в середовищі корпоративних бізнес-структур (дані про 
найбільш слабкі місця (ризикових зонах), можливі ризикові наслідки) для ухвалення 
управлінських рішень по реагуванню на ризик.

- Якісна оцінка бізнес-ризиків корпорації. Методологія якісної оцінки 
бізнес-ризиків корпорації визначається з урахуванням того, що результатом такої 
оцінки повинне стати виділення (з використанням рейтингових оцінок) з ризиків 
корпорації актуальних і найбільш значущих (ключових) для корпоративних 
бізнес–структур. Уточнення рейтингових оцінок ключових ризиків проводиться 
вже в рамках кількісної (вартісною) оцінки ризиків, що вимагає істотно великих 
витрат тимчасових і інших ресурсів. Тому головним завданням якісної оцінки крім 
визначення значущості ризиків є «відсікання» тих ризиків, які з високим ступенем 
вірогідності не виправдають подальших витрат на їх вивчення і управління ними.

- Кількісна оцінка бізнес-ризиків корпорації. Кількісна оцінка бізнес-ризиків 
корпорації проводиться з метою отримання вартісних характеристик ризикових 
наслідків при можливому настанні ризикової події (очікуваного збитку), необхідних, 
як для визначення найістотніших (значущих) ризиків, так і для аналізу системи 
управління ризиками корпорації в цілому.

Після здійснення першої стадії планування робіт по внутрішньому аудиту, із 
застосуванням ризик–орієнтованого підходу, можна приступати до другої стадії, 
де розробляється загальний план аудиторської перевірки з обліком бізнес–ризиків 
корпорації, програма перевірки і формується штат внутрішніх аудиторів.

Таким чином,  ризик–орієнтований підхід до планування робіт з внутрішнього 
аудиту дозволяє визначити види ризиків в діяльності корпорації, класифікувати їх 
в групи,  виявити ключові бізнес–ризики, прив'язати їх до цілей і бізнес-процесів 
корпорації, і дати їм оцінку. Даний підхід в діяльності служби внутрішнього аудиту 
дозволить організувати роботу з урахуванням передового зарубіжного досвіду, 
що сприяє правильному вибору об'єктів внутрішнього аудиту і тим самим якісно 
підвищити ефективність роботи внутрішніх  аудиторів при  проведенні аудиторських 
перевірок.

Результати даного етапу дослідження складають основу подальшого 
обґрунтування технології проведення якісної і кількісної оцінки ключових бізнес-
ризиків корпорації при плануванні робіт з внутрішнього аудиту.
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