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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРИНЦИП РОБОТИ 
ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ:  
ВИМОГИ ТА МЕХАНІЗМ ДОТРИМАННЯ

INDEPENDENCE AS A MANDATORY PRINCIPLE  
OF EXTERNAL AND INTERNAL AUDITORS:  
REQUIREMENTS AND COMPLIANCE MECHANISM
Метою дослідження є визначення вимог щодо дотримання принципу незалежності зовнішніми та вну-

трішніми аудиторами з огляду на їх взаємозв’язок під час виконання завдань з аудиту. Обґрунтовано необ-
хідність розробки деталізованого Кодексу етики внутрішніх аудиторів та внутрішніх регламентів для 
служб внутрішнього аудиту, які б поєднували вимоги офіційних стандартів та кодексів, та визначали 
чіткі заходи з оцінки конфлікту інтересів й застережних заходів. Визначено основні етапи розробки відпо-
відних застережних заходів на таких рівнях, як: рівень окремого аудитора, рівень окремого завдання, функ-
ціональний рівень, організаційний рівень. Доведено, що незалежність думки та поведінки як складові неза-
лежності і зовнішніх, і внутрішніх аудиторів повинні формуватися з огляду на всіх суб’єктів, які залучені до 
процесу виконання завдання з аудиту, тобто враховуючи зміст тристоронніх відносин. Обґрунтовано, що 
використання на практиці запропонованих теоретичних підходів та практичних рекомендацій дозволить 
підвищити якість виконання завдань як зовнішніми, так і внутрішніми аудиторами. 

Ключові слова: аудит, зовнішні аудитори, внутрішні аудитори, етика, незалежність, конфлікт інтер-
есів, загрози, тристоронні відносин.

The purpose of this study is to determine the requirements for the observance of the principle of independence 
by external and internal auditors, given their relationship in the performance of audit engagements. Research meth-
odology. The methodological and theoretical basis of the study is the scientific and creative understanding of the 
developments of foreign and national scientists in the field of auditing in general, and internal audit in particular. 
The information base of the study was the official documents, standards and codes of ethics of international profes-
sional associations and organizations of accountants and auditors. To achieve this goal, a set of general scientific 
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methods (analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction) and methodological techniques (systematization, 
generalization, review, comparison) to study the principle of independence in the practice of external and internal 
audit as a professional activity have been used. Results. The necessity of developing a detailed Code of Ethics for 
Internal Auditors and specific regulations for internal audit services, which would combine the requirements of official 
standards and codes, and identify clear measures to assess conflicts of interest and precautionary measures, has 
been substantiated. The main stages of development of appropriate precautionary measures at such levels as level 
of auditor, level of engagement, functional level, and organizational level have been determined. It has been proved 
that the independence of thought and behavior as components of the independence of both external and internal 
auditors should be formed in view of all parties involved in the process of performing the audit engagement, taking 
into account the content of three party relationships. The practical significance of the research results. The practical 
use of the proposed theoretical approaches and practical recommendations will improve the quality of engagements 
performed by both external and internal auditors.

Keywords: audit, external auditors, internal auditors, ethics, independence, conflict of interests, threats, tripartite 
relations.

Постановка проблеми. Сутність професіоналіз-
му, в тому числі і в аудиті, не є лише простою су-
мою професійних знань та навиків, адже дійсний 
професіоналізм завжди включає в себе моральну 
домінанту, тобто розуміння фахівцем свого профе-
сійного обов’язку, моральної відповідальності, відпо-
відального ставлення до питань професійної гідності 
та честі. Заінтересовані представники суспільства 
покладаються на об’єктивність та чесність професій-
них аудиторів, високу якість  їхньої роботи, а з іншого 
боку, самі суб’єкти, що займаються цією діяльністю, 
зацікавлені у взаємній довірі та високій якості нада-
них послуг. 

Дотримання незалежності аудиторами є чин-
ником, який забезпечує досягнення у конкретних 
користувачів фінансової звітності та суспільства у 
цілому впевненості в об’єктивному характері ауди-
торського звіту. Важливо підкреслити, що саме неза-
лежність виокремлюється як окремий принцип, що є 
обґрунтованим, адже ми погоджуємося з тверджен-
ням, що «незалежність не є безпосередньо цінною 
заради неї самої, а виступає як засіб забезпечення 
об'єктивності, професійності, авторитетності» [11]. 
Результативність перевірки визначається компетент-
ністю та ступенем незалежності аудитора, і прагнен-
ня аудиторів до досягнення незалежності має бути 
основою підвищення об’єктивності перевірки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання етики аудитора та дотримання принци-
пу незалежності розглядаються вітчизняними та 
зарубіжними науковцями. Один з класиків аудиту  
Дж.К. Робертсон наголошує на тому, що у професій-
ній сфері існують два етичні аспекти: загальна етика 
(духовний аспект) та професійна етика (практичний 
аспект) [8]. Г.М. Давидовим [2] докладно розглянуто 
процес становлення фундаментальних принципів 
і постулатів аудиту, а також його морально-етична 
концепція. І.К. Дрозд критерій незалежності розгля-
дає як загальну характеристику сутності аудиту, що 
відрізняє його від інших форм контролю [4, c. 77–78]. 
О.А. Петрик підкреслює, що у разі відсутності неза-
лежності втрачаються суть аудиторської перевірки, її 
функціональне призначення та корисність [7, с. 62], а 
представляючи склад елементів аудиторської етики 
[7, с. 49–51] незалежність включає до головних кон-
цепцій аудиту [7, с. 48] і загальних принципів аудитор-
ської етики [7, с. 54]. Вивчаючи питання незалежності 
аудиторів та аудиторських фірм, дослідники виділя-

ють такі її аспекти: правовий, економічний, етичний 
[9, с. 65]; фактичну і формальну незалежність (ви-
ходячи з конкретної ситуації, що склалася) [7, с. 61]. 
Поряд із цим, комплексному висвітленню проблем 
незалежності аудиторів і конкретним шляхам досяг-
нення прийнятного рівня незалежності у фаховій лі-
тературі приділяється недостатньо уваги, особливо 
з погляду розумних очікувань користувачів звітності. 
Огляд зарубіжних досліджень 1984–2012 рр. пред-
ставлено О.Р. Антонюк [1], в якому акцентується на 
проблемі дотримання незалежності під час виконан-
ня аудиторських та неаудиторських послуг. 

Дотримання незалежності є проблемним питан-
ням і для зовнішніх, і для внутрішніх аудиторів, але 
набувають більшої актуальності в контексті саме 
внутрішнього аудиту. Як зазначає Каменська Т.О., 
абсолютна незалежність внутрішнього аудита на-
вряд чи досяжна, оскільки внутрішні аудитори є спів-
робітниками компанії і їх професійний і кар'єрний 
ріст залежить від керівництва компанії і говорячи 
про незалежність, ми маємо на увазі створення та-
кої структурної підпорядкованості, при якій менедж-
мент компанії не буде робити безпосередній тиск на 
внутрішніх аудиторів [5]. В контексті цього доцільно 
відзначити, що в зарубіжній літературі питання неза-
лежності внутрішніх аудиторів та їх впливу розгляда-
ються детально [13; 18; 19; 20], особливо в країнах, 
що розвиваються [10; 16; 17; 21]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Разом з тим, залишається бага-
то невирішених та двозначних проблем і у сфері ви-
явлення ділянок можливого виникнення конфліктів, і 
у сфері визначення обставин, за яких існує ймовір-
ність конфлікту незалежності, і при розробці заходів, 
спрямованих на їх попередження та усунення. Не-
зважаючи на наявність досліджень щодо принципу 
незалежності, залишаються нерозкритими механіз-
ми дотримання принципу незалежності, їх відміннос-
ті щодо зовнішнього та внутрішнього аудиту з огляду 
на можливість взаємодії.

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є визначення вимог щодо дотримання 
принципу незалежності зовнішніми та внутрішніми 
аудиторами з огляду на їх можливий взаємозв’язок 
під час виконання завдань з аудиту. Інформаційною 
базою дослідження стали офіційні документи, стан-
дарти й кодекси етики міжнародних професійних 
об’єднань та організацій бухгалтерів та аудиторів: 
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IFAC (International Federation of Accounting), IAASB 
(International Auditing and Assurance Standard Board), 
ІІА (Institute of Internal Auditors). 

Виклад основного матеріалу та результати.  
Існує два можливих підходи до формування у корис-
тувачів результатами роботи внутрішніх і зовнішніх 
аудиторів довіри до незалежності аудиторів. Перший 
підхід полягає у встановленні необхідності повідо-
мляти аудиторами про всі зв’язки з підприємством – 
клієнтом (для зовнішнього аудитора) та з особою, 
відділом, структурою (для внутрішнього аудитора), 
які можуть бути розцінені як такі, що порушують не-
залежність аудитора, та дозволити користувачеві 
або вищому органу управління організацією оціню-
вати, наскільки вони готові покластися на висновок, 
підготовлений аудитором. Даний підхід базується на 
тому, що взяте окремо слово «незалежність» може 
викликати у користувачів припущення, що особа, 
яка здійснює професійне судження, має бути неза-
лежною від усіх економічних, фінансових та інших 
відносин, що неможливо, оскільки кожний член сус-
пільства обов’язково має стосунки з іншими особа-
ми. Саме тому значущість економічних, фінансових 
та інших стосунків слід оцінювати з огляду на те, що 
саме розсудлива та поінформована третя сторона, 
знаючи всю відповідну інформацію, обґрунтовано 
вважатиме неприйнятним. Проте проблема полягає 
в тому, що може виникнути потреба надання значної 
кількості детальної інформації, яка лише заплутає, а 
не прояснить ситуацію. 

Другий підхід передбачає розробку низки за-
гальних вимог до незалежності та встановлення 
обов’язковості наведення внутрішніми і зовнішніми 
аудиторами доказів, що вони відповідають цим ви-
могам. Його перевага полягає в тому, що користувач 
не використовує значного масиву вторинної інфор-
мації, а недолік – в тому, що він вимагає заздалегідь 
визначити критерії, які характеризують незалежність, 
що пов’язано з необхідністю визначення важливості 
різних чинників. Крім того чинники, які можуть вияви-
тися достатніми, щоб утримати довіру користувача 
до висновку невідомого аудитора, можуть не брати-
ся до уваги користувачем, який має справу з відо-
мою аудиторською фірмою. 

Для врегулювання питань професійної етики ау-
диторів Міжнародною Федерацією Бухгалтерів було 
розроблено та ухвалено в липні 1996 року Кодекс 
етики професійних бухгалтерів (аудиторів). З тих 
пір він постійно вдосконалюється, редагується і 
розширюється і на даний час редакція 2020 року 
[14] включає Кодекс етики та Міжнародні стандарти  
незалежності. 

Внутрішній аудит, як і зовнішній, будучи професій-
ною високоінтелектуальною діяльністю, на резуль-
тати якої покладаються різноманітні користувачі, 
також вимагає дотримання низки етичних принци-
пів та правил. В сфері внутрішнього аудиту розро-
блено Кодекс Етики [12], метою якого є поширення 
етичної культури в професії внутрішнього аудиту. 
Додатково етичні вимоги розтлумачені і в Стандар-
тах якісних характеристик (Attribute Standards) Між-
народних стандартів професійної практики внутріш-
нього аудиту [6], в яких виділено такі окремі блоки:  

1100 – Незалежність і об'єктивність (1110 – Організацій- 
на незалежність, 1120 – Індивідуальна об'єктивність, 
1130 – Обмеження незалежності та об'єктивності). 

Згідно з Міжнародними стандартами професійної 
практики внутрішніх аудиторів незалежність – це сво-
бода від обставин, що загрожують здатності функції 
внутрішнього аудиту неупереджено виконувати свої 
обов’язки. Кодексом етики професійних бухгалтерів 
виділено дві сторони незалежності, які абсолютно 
логічно можна використати для внутрішнього ауди-
ту, а саме: незалежність мислення, тобто спрямо-
ваність мислення, що дозволяє висловити висновок 
без будь-якого впливу, який може загрожувати про-
фесійному судженню, та діяти чесно, об’єктивно та 
з професійним скептицизмом; незалежність пове-
дінки, тобто уникнення фактів та обставин настільки 
суттєвих, що розсудлива і поінформована третя сто-
рона найімовірніше дійшла б висновку щодо загрози 
чесності, об’єктивності чи професійному скептициз-
му фірми або члена команди з аудиту чи надання 
впевненості.

Для досягнення організаційного рівня незалеж-
ності, необхідного для ефективного виконання функ-
цією внутрішнього аудиту своїх обов’язків, керівник 
служби внутрішнього аудиту повинен: 1) мати пряму 
та необмежену можливість звернення до вищого ви-
конавчого керівництва та ради директорів, що може 
бути досягнуто за допомогою подвійної підзвітності; 
2) звітувати такому рівню керівництва в організації, 
який дає можливість функції внутрішнього аудиту 
виконувати свої обов’язки; 3) принаймні щорічно на-
давати раді підтвердження щодо організаційної не-
залежності функції внутрішнього аудиту. 

Вважається, що ефективний спосіб досягнення 
організаційної незалежності полягає в організації 
функціональної підзвітності керівника внутрішньо-
го аудиту раді директорів, прикладом інструментів 
якої можуть бути: затвердження радою статуту вну-
трішнього аудиту; затвердження радою ризик-орієн-
тованого річного аудиторського плану; затверджен-
ня планування ресурсів та бюджету внутрішнього 
аудиту; отримання радою звітувань від керівника 
внутрішнього аудиту стосовно діяльності внутріш-
нього аудиту пов’язаної з планом, та з інших питань; 
затвердження радою рішень стосовно призначен-
ня та усунення з посади керівника внутрішнього 
аудиту; затвердження заробітної плати керівника 
внутрішнього аудиту; направлення радою відповід-
них запитів виконавчому керівництву та керівнику 
внутрішнього аудиту для виявлення неприйнятних  
обмежень у обсязі робіт та ресурсах.

Індивідуальна об'єктивність передбачає, що вну-
трішні аудитори повинні мати справедливе неупе-
реджене ставлення та уникати будь-якого конфлікту 
інтересів. Варто це положення розширити, врахо-
вуючи норми МСА 610 «Використання роботи вну-
трішніх аудиторів» [15], і розглядати індивідуальну 
об’єктивність як здатність виконувати завдання, не 
допускаючи упередженості, конфлікту інтересів або 
неправомірного впливу інших осіб з метою нехтуван-
ня професійними судженнями.

З цих позицій важливим є дослідження сутнос-
ті, видів та змісту конфлікту інтересів, який може 
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виникати в діяльності внутрішніх аудиторів. В стан-
дартах якісних характеристик (1120 – Індивідуальна 
об'єктивність) підкреслено, що внутрішні аудитори 
повинні мати справедливе неупереджене ставлення 
та уникати будь-якого конфлікту інтересів. Конфлікт 
інтересів – це ситуація, в якій професійний та осо-
бистий інтереси внутрішнього аудитора, що обіймає 
відповідальну посаду, входять у протиріччя між со-
бою. Такі конкуруючі інтереси (конфлікт інтересів) 
можуть ускладнити неупереджене виконання ау-
дитором своїх обов’язків, обмежити його здатність 
виконувати свої завдання та обов’язки об’єктивно, 
створити враження виконання неналежних дій, що 
може підірвати впевненість у сприйнятті внутрішньо-
го аудитора, функції внутрішнього аудиту та професії 
в цілому. 

Конфлікт інтересів зазвичай виникає під час 
провадження діяльності в чужих інтересах, а якщо 
вести мову в більш широкому сенсі, – у разі субор-
динації (підпорядкування, підлеглості) інтересів, у 
який би формі це не проявлялося. Для того, щоб 
сформулювати вимоги до забезпечення незалеж-
ності аудиторів, потрібно визначити сфери виник-
нення конфлікту інтересів (їх ще можна назвати 
принципами незалежності або в негативному зна-
ченні потенційними загрозами незалежності; саме 
такий термін використано в Кодексі етики професій-
них бухгалтерів МФБ). 

Подібний підхід передбачений Кодексом етики 
професійних бухгалтерів [14], який вимагає від фірм 
і членів груп з виконання завдання визначати, оці-
нювати та вирішувати проблеми загроз. Для цього 
Кодексом визначені види загроз (загроза власного 
інтересу, загроза власної оцінки, загроза захисту, за-
гроза особистих стосунків, загроза тиску), приклади 
обставин, що можуть їх створювати, приклади за-
стережних заходів, які можуть їх попередити, усу-
нути або зменшити загрози до прийнятного рівня.  
При цьому застережні заходи представлені захода-
ми, створеними професійними організаціями, зако-
нодавчими чи регуляторними органами, та заходами, 
що існують у робочому середовищі, які включають 
як заходи, які поширюються на всю фірму, так і за-
ходи, що стосуються конкретного завдання, а також 
застережні заходи, що становлять частину системи 
та процедур клієнта. 

В контексті цього необхідно зазначити, що не-
залежність думки та поведінки як складові неза-
лежності аудитора повинні формуватися з огляду 
на всіх суб’єктів, які залучені до процесу виконан-
ня завдання з аудиту: 1) суб’єкт аудиторської ді-
яльності – аудиторська фірма; 2) аудитори – члени 
групи із завдання; 3) суб’єкт, який підлягає аудиту;  
4) користувачі. 

Такий підхід є обґрунтованим, оскільки в 
об’єктивності думки аудитора зацікавлені і відпо-
відальна сторона, і користувачі. Це вимагає запро-
вадження більш ефективної співпраці між ними під 
час визначення загроз, розробки та застосування за-
стережних заходів в робочому середовищі не лише 
аудиторської фірми, а й користувача і відповідальної 
особи. Але традиційно такі складні багатосторонні 
відносини асоціюють виключно із зовнішнім аудитом. 

Водночас аудиторські послуги внутрішнього аудиту 
також включають три сторони, а саме: 1) особу або 
групу осіб, безпосередньо залучених до установи, 
операційної діяльності, функції, процесу, системи 
або іншого об’єкта перевірки – власника процесу;  
2) особу чи групу осіб, які здійснюють оцінку – вну-
трішнього аудитора; 3) особу чи групу осіб, які ви-
користовують результати оцінки – користувача. Тому 
оцінка конфлікту інтересів має відбуватися, врахову-
ючи сутність та особливості цієї системи тристорон-
ніх відносин. 

Для внутрішнього аудиту оцінка конфлікту інтер-
есів має глибший акцент в контексті зв’язку завдань 
з надання впевненості та інших аудиторських послуг. 
Як підкреслено, внутрішній аудит функціонує двома 
способами: 

(1) ex post – як постачальник об'єктивної впевне-
ності в ефективності та результативності операцій, і 

(2) ex ante – як каталізатор змін шляхом надання 
порад та вказівок у роботі, що забезпечило цій функ-
ції позицію, яка надає допомогу всім іншим учасни-
кам системи корпоративного управління, перш за 
все, управлінню [13]. 

І ця подвійна роль і унікальне місце в структуру 
управління суб’єкта господарювання є джерелом 
постійного конфлікту інтересів, який впливає на не-
залежність та об’єктивність внутрішніх аудиторів. 
І впровадити застережні заходи в цьому випадку 
складніше, аніж у випадку з зовнішнім аудитом. 

Цей висновок підкреслюється і вимогами міжна-
родних документів. Стандарти якісних характерис-
тик (Attribute Standards) Міжнародних стандартів 
професійної практики внутрішнього аудиту [6] міс-
тять три рекомендації щодо дотримання незалеж-
ності та об’єктивності: внутрішні аудитори повинні 
утримуватися від проведення оцінки операційної 
діяльності, за яку вони раніше були відповідаль-
ними, зокрема, протягом попереднього року; ауди-
торські завдання щодо обов’язків, за які керівник 
внутрішнього аудиту несе відповідальність, пови-
нні виконуватися під наглядом зовнішньої по від-
ношенню до функції внутрішнього аудиту сторони; 
внутрішні аудитори можуть надавати консульта-
ційні послуги щодо операційної діяльності, за яку 
вони раніше були відповідальними. Ці рекоменда-
ції доволі розпливчасті, дозволяють двозначність  
трактування. 

Також в Стандартах якісних характеристик 
(Attribute Standards) Міжнародних стандартів профе-
сійної практики внутрішнього аудиту [6] зазначено, 
що якщо незалежність або об'єктивність є обмеже-
ними або можуть сприйматися як такі, деталі про 
обмеження повинні бути розкриті відповідним сто-
ронам (обов’язково – замовнику) до його прийняття, 
а суть розкриття буде залежати від характеру обме-
ження. Обмеження організаційної незалежності та 
індивідуальної об’єктивності може включати, але не 
обмежується: особистим конфліктом інтересів; об-
меженням обсягу перевірки; обмеженням доступу до 
документації, персоналу, майна; обмеженням ресур-
сів, таких як фінансування. 

У фаховій літературі розглядаються і інші фак-
тори, наприклад, обсяг роботи, рівень звітування, 
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обсяг доступу до аудиторських доказів, обсяг на-
дання неаудиторських послуг [16]; пропонуються 
більш детальні фактори, які можуть мати вплив 
на організаційну незалежність внутрішніх аудито-
рів: департамент внутрішнього аудиту має низький 
статус в структурі управління; недостатній обсяг 
бюджету; політики та процедури внутрішнього ау-
диту недостатньо чітко визначені; менеджмент має 
неправильні очікування відносно ролі внутрішніх 
аудиторів не як тих, хто додає цінність організації, 
а як тих, хто шукає помилки; відсутня можливість 
отримати допомогу від експертів в галузі; внутрішні 
аудитори не представлені в раді директорів та ін-
ших органах управління найвищого рівня; відділу 
внутрішнього аудиту не дозволено проводити по-
передній аудит; відділу внутрішнього аудиту не до-
зволяється обирати операції або сфери для аудиту; 
керівництво втручається в роботу внутрішніх ауди-
торів; керівники відділів не співпрацюють з відділом 
внутрішнього аудиту [10]. В роботі [13] описані такі  
чинники: 

– cоціальний тиск на внутрішніх аудиторів, коли 
зовнішні аудитори, регулюючі органи, керівництво та 
інші особи вважають, що будь-яке завдання внутріш-
нього аудиту повинно дати певні висновки, або коли 
керівництво очікує, що аудитори «не помітять» під-
озрілих предметів тощо;

– економічні інтереси, у тому сенсі, що негативні 
висновки внутрішнього аудитора можуть вплинути 
на майбутні операції компанії, а отже, на реалізацію 
їх економічної вигоди як працівника компанії, або в 
ситуаціях, коли перевіряється робота осіб, які безпо-
середньо впливають на статус внутрішнього аудито-
ра, та заробітна плата;

– особисті (сімейні) стосунки або близькість, що 
є результатом довготривалої співпраці між внутріш-
німи аудиторами та особами, робота чи відділ яких 
перевіряються;

– культурні, расові чи гендерні упередження вну-
трішніх аудиторів;

– психологічна упередженість внутрішніх ауди-
торів щодо ролі, яку вони виконують – якщо аудито-
ри мають критичну перспективу внутрішнього ауди-
ту, дуже ймовірно, що вони не помітять позитивних 
моментів, і навпаки, сприйняття внутрішнього аудиту 
як фасилітатора вдосконалення може змусити їх не 
помічати негативних речей;

– аудит власної роботи аудитора, у тому сенсі, 
що аудит зосереджується на діяльності, процесі чи 
роботі відділу, щодо якого аудитор раніше, виступа-
ючи консультантом, давав рекомендації щодо вдо-
сконалення;

– загрози або залякування внутрішнього аудито-
ра відповідальною особою або іншими зацікавлени-
ми сторонами.

Але головний висновок полягає в тому, що ці фак-
тори мають вагомий вплив саме на внутрішній аудит, 
оскільки обсяг перевірки, доступ та ресурси визна-
чаються в кожному конкретному випадку на відміну 
від незалежного зовнішнього аудиту, для якого діють 
МСА і аудитор має повне право відмовитися від за-
вдання, для якого пропонуються умови, що не відпо-
відають вимогам МСА.  

МСА 610 «Використання роботи внутрішніх ау-
диторів» містить опис чинників, які можуть впливати 
на оцінку зовнішнього аудитора можливості вико-
ристання роботи внутрішнього аудиту, характеру та 
обсягу такого використання. Трансформуючи ці чин-
ники, можна сформулювати вимоги, яким має відпо-
відати відділ внутрішнього аудиту:

– організаційний статус відділу внутрішнього ау-
диту, включаючи його повноваження та підзвітність, 
має сприяти спроможності внутрішніх аудиторів 
бути вільними від упередженості, конфлікту інтер-
есів або неправомірного впливу інших осіб з метою 
нехтування професійними судженнями (наприклад, 
це стосується звітування відділом внутрішнього 
аудиту тим, кого наділено найвищими повнова-
женнями, або посадовцям з відповідними повнова-
женнями, або управлінському персоналу, наявність 
прямого доступу до тих, кого наділено найвищими  
повноваженнями);

– відділ внутрішнього аудиту має бути вільний 
від будь-якої суперечливої відповідальності, яка, 
наприклад, поєднує управлінські або операційні 
обов’язки чи відповідальність за межами діяльності 
з внутрішнього аудиту;

– наявність нагляду з боку тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за кадровими рішен-
нями, що стосуються відділу внутрішнього аудиту, 
наприклад щодо визначення прийнятної політики ви-
нагородження;

– відсутність будь-яких перешкод чи обмежень, 
встановлених для відділу внутрішнього аудиту 
управлінським персоналом, або тими, кого наділено 
найвищими повноваженнями, наприклад щодо пові-
домлення результатів діяльності внутрішнього ауди-
ту зовнішньому аудитору;

– членство внутрішніх аудиторів у відповідних 
професійних організацій, яке зобов’язує їх дотриму-
ватися відповідних професійних стандартів, які сто-
суються об’єктивності, або чи досягають їх внутрішні 
політики таких самих цілей.

В цілому вимоги щодо забезпечення дотримання 
етичних принципів і правил поведінки передбачені і 
в Кодексі етики, і в Стандартах професійної практики 
внутрішнього аудиту, що ускладнює сприйняття ви-
мог і вимагає, на наш погляд, розробки єдиного до-
кументу для організацій, які запроваджують службу 
внутрішнього аудиту, що діятиме відповідно до ви-
мог Міжнародних стандартів професійної практики 
внутрішнього аудиту. Також доцільним є узгоджен-
ня вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів та  
Кодексу етики Інституту внутрішніх аудиторів з точ-
ки зору основних принципів та положень, але вра-
ховуючи таку особливість внутрішнього аудиту, як 
існування організаційної підпорядкованості та необ-
хідність дотримання етичних принципів організації, в 
якій функціонує служба внутрішнього аудиту. 

Міжнародними стандартами професійної прак-
тики внутрішнього аудиту, передбачено, що загро-
зи незалежності повинні контролюватися: на рівні 
окремого аудитора, на рівні окремого завдання, на 
функціональному рівні, на організаційному рівні.  
Необхідно виходити з того, що ефективність засте-
режних заходів залежить від багатьох чинників, які 
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слід ураховувати, оцінюючи ефект впливу застереж-
ного заходу на загрози в сукупності та окремо на 
кожну з них. Серед таких чинників можна виділити 
належну (правильну) ідентифікацію загроз, фактів 
та обставин, які притаманні певній специфічній си-
туації, адекватність визначення застережного заходу 
саме з певною метою, порядок застосування засте-
режного заходу, осіб, які зазнають впливу певного 
застережного заходу, послідовність застосування за-
стережних заходів, особи, яка застосовує застереж-
ний захід. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Внутрішній аудит, як і зовнішній, будучи про-
фесійною високоінтелектуальною діяльністю, на 
результати якої покладаються різноманітні користу-
вачі, вимагає дотримання низки етичних принципів 
та правил, і в першу чергу незалежності. Віддаючи 
належне розробкам Інституту внутрішніх аудиторів, 
вважаємо за необхідне розробки деталізованого 
Кодексу етики внутрішніх аудиторів, який би поєд-
нував вимоги Кодексу етики Інституту внутрішніх 
аудиторів, Міжнародних стандартів професійної 
практики внутрішнього аудиту, розробки Міжнарод-
ної Федерації Бухгалтерів та визначав чіткі заходи. 
Основна увага повинна бути приділена визначенню 
сфер виникнення конфлікту інтересів та обставин, 
при яких можливий конфлікт інтересів, розробці ме-
ханізму визначення та застосування адекватних та 
ефективних застережних заходів, який охоплюва-
тиме такі етапи: ідентифікація загроз; визначення 
застережного заходу, який відповідатиме певній за-
грозі з урахуванням фактів та обставин, які прита-
манні певній специфічній ситуації; розробка поряд-
ку застосування застережного заходу; визначення 
осіб, які підпадуть під вплив певного застережного 
заходу; визначення послідовності застосування за-
стережних заходів; визначення осіб, які застосо-
вуватимуть застережний захід та відповідатимуть  
за нього. 

Незалежність думки та поведінки як складові не-
залежності аудитори повинні формуватися з огляду 
на всіх суб’єктів, які залучені до процесу виконання 
завдання з аудиту: аудиторської фірми, аудиторів – 
членів групи із завдання, суб’єкта, який підлягає ау-
диту, та користувачів з урахуванням можливості 
ідентифікації останніх, оскільки в об’єктивності дум-
ки аудитора зацікавлені і відповідальна сторона, і ко-
ристувачі. Це вимагає запровадження більш ефек-
тивної співпраці між ними під час визначення загроз, 
розробки та застосування застережних заходів в ро-
бочому середовищі не лише аудиторської фірми, а й 
користувача і відповідальної особи. 

Перспективами подальших досліджень є обґрун-
тування положень внутрішніх документів з регулю-
вання конфлікту інтересів, загроз та застережних 
заходів в діяльності служби внутрішнього аудиту й 
взаємодії із зовнішніми аудиторами. Такі розробки 
можуть бути використані і при вдосконалення вну-
трішньої системи забезпечення якості суб’єктів ауди-
торської діяльності в частині конкретизації процедур 
оцінювання можливості використання результатів 
роботи внутрішніх аудиторів з огляду на рівень їх  
незалежності. 
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