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виплати яких сумнівні, але при цьому закон до-

зволяє організувати по них резерв, фірма з його 

допомогою зможе послабити негативні наслідки 

списання безнадійних боргів.

Узагальнюючим негативним моментом усіх 

методик є нормативна невизначеність. Проте для 

підприємств у цьому випадку існує деяка свобода 

в розрахунку величини резерву сумнівних боргів.

Враховуючи це, кожна фірма може обирати 

методику на свій розсуд, керуючись обліковою 

політикою, кількістю дебіторів, наявністю по-

трібної інформації тощо.

З метою підвищення відповідальності за при-

йняття та здійснення рішення, а також створення 

передумов для ефективного контролю за його ви-

конанням, рішення має бути задокументованим. 

Інформація повинна бути добротною, подана в 

зручній формі й оформлена як Наказ про облікову 

політику підприємства.
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Анотація. У статті розглянуті принципи оцінки діяльності служби кадрового аудиту в системі управ-

ління персоналом підприємства. Проаналізовані основні види аудиторських послуг у сфері управління персо-
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Постановка проблеми. Аудит у сфері управління 

персоналом, хоч і є явищем, що склалося в світовій 

практиці, для української економіки — абсолютно 

нове явище, і його визначення ще не устоялося.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

таннями аудиту персоналу й оцінки ефективності 

функціонування системи управління займають-

ся в основному російські вчені: Г. Г. Зайцев [3], 

А. Я. Кибанов [6], О. Куценко [4], Ю. Г. Одегов 

[5], П. Є. Шлендер [2] та інші.

Разом з тим, не дивлячись на достатньо істот-

ну кількість вчених, що займаються даними про-

блемами, комплексно проблеми аудиту персона-

лу і надання супутніх послуг у сфері управління 

в Україні не дослідилися. Н необхідно удоскона-

лювати вже наявні методики аудиту персоналу, а 

також процес організації надання супутніх аудиту 

послуг у цій області, а також виробити якісно нові 

концептуальні підходи. Це визначило вибір теми 

дослідження, яка, поза сумнівом, є актуальною в 

умовах ринкової економіки.

Метою статті є порівняльна оцінка служби 

кадрового аудиту і зовнішніх аудиторів у сфері 

управління персоналом на основі існуючих на-

працювань в області аудиту і контролінгу персо-

налу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рі-

шенням Аудиторської палати України № 182/5 від 

27 вересня 2007 року затверджений перелік по-

слуг, які можуть надаватися аудиторами (аудитор-

ськими фірмами) [1]. П’ять видів послуг з цього 

переліку можна віднести до так званого кадрового 

аудиту, або аудиту персоналу (табл. 1).

Зміст категорії кадрового аудиту в науковій 

літературі визначається як сукупність методів 

кількісної і якісної оцінки персоналу в цілому і 

його окремих параметрів; мета кадрового ауди-

ту — виявити слабкі і сильні сторони колективу, 

© І. М. Пожарицька, 2012



Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

185

тенденцію його розвитку і можливі варіанти по-

ведінки в обстановці, що змінилася [5, с. 118].

Внутрішній кадровий аудит — це регламенто-

вана локальними нормативними актами і здійсню-

вана усередині аудийованої особи спеціальним 

підрозділом (службою внутрішнього кадрового 

аудиту) діяльність з незалежної об’єктивної пере-

вірки кадрової служби компанії [3].

При цьому, розглядаючи кадровий аудит як 

вид аудиторських послуг, а не структуру (функцію) 

служби підприємства, слід зазначити його обме-

женість рамками договору на надання послуг. Та-

кож необхідно враховувати конкретні особливос-

ті стану внутрішнього середовища економічного 

суб’єкта при розробці методики надання такого 

виду послуг (організація праці і управління, умо-

ви праці, якісні характеристики персоналу).

Проведемо порівняльну характеристику з 

основних методологічних ознак діяльності служ-

би внутрішнього кадрового аудиту і незалежних 

(зовнішніх) аудиторів (табл. 2).

Служба внутрішнього кадрового аудиту по-

винна прагнути не тільки до пошуку помилок у 

вже створених документах, але в першу чергу до 

їх запобігання. Для цього вона повинна, зокрема, 

надавати необхідну допомогу співробітникам ка-

дрової служби, консультуючи їх на етапі розробки 

і створення кадрової документації з питань, що 

виникають у них. У цьому полягає одна з її прин-

ципових відмінностей від зовнішніх аудиторів.

Таблиця 1

Види аудиторських послуг у сфері управління 
персоналом (розробка автора)

1.3. Завдання за по-

данням упевненості, 

що не є аудитом або 

оглядом історичної 

фінансової інформа-

ції

оцінка (перевірка) ефектив-

ності (відповідності) системи 

матеріального стимулювання і 

оплати праці персоналу;

оцінка (перевірка) ефектив-

ності (відповідності) систем 

управління персоналом;

оцінка (тестування) відповід-

ності рівня професійних знань 

персоналу, задіяного у фінан-

сово-господарській діяльності

3.9. Консультації з ін-

ших питаннь управ-

ління і ведення біз-

несу

організаційне забезпечення 

управління — розробка внут-

рішніх інструкцій для посадо-

вих осіб

3.10. Розробка для за-

мовника документів 

документи системи стимулю-

вання персоналу

Таблиця 2

Порівняльна характеристика служби внутрішнього кадрового аудиту і зовнішніх аудиторів 
(розробка автора)

Ознака Служба внутрішнього кадрового аудиту
Зовнішні незалежні

аудитори

Регламентація

роботи

Наказ керівництва про створення служби; 

Положення про службу внутрішнього ау-

диту

Перелік послуг, які можуть надаватися ау-

диторами за рішенням АПУ; договір на на-

дання аудиторських послуг 

Мета Поліпшення діяльності кадрової служби і 

мінімізація можливих ризиків, пов’язаних 

з неправильним веденням кадрової доку-

ментації

Надання високоякісних аудиторських по-

слуг у сфері аудиту персоналу згідно з уго-

дою

Суб’єкт Фахівці служби внутрішнього кадрового 

аудиту — співробітники підприємства

Фахівці аудиторської фірми 

Об’єкт Персонал організації і його трудова діяль-

ність, система управління персоналом, со-

ціально-трудові відносини

Визначається договором на надання ауди-

торських послуг

Методи аудиту Перевірка, аналіз, анкетування, тестуван-

ня, отримання пояснень, звірка, обсте-

ження, експертиза

Методи і процедури застосовуються залеж-

но від мети договору (аналіз, порівняння, 

анкетування, отримання інформації від 

третіх осіб) 

Процес аудиту

(етапи) 

1. Підготовка до аудиту

2. Проведення аудиту

3. Підготовка аудиторського звіту

Визначається стратегією і планом у відпо-

відності з умовами договору

Взаємодія Переважно Присутній обов’язково

Базовий елемент аудиту Визначення чинників ризиків і оцінка їх 

можливої дії на результати діяльності під-

приємства

Визначається метою і умовами договору

Форма звіту Аудиторський звіт Рекомендації керівництву, інше — згідно з 

угодою

Переваги Не «виноситься сміття з хати» — не при-

тягуються сторонні особи 

Немає постійних витрат на утримання вну-

трішньої служби 
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Основні напрями роботи служби внутріш-

нього кадрового аудиту полягають в наступному:

— перевірка відповідності діяльності співро-

бітників кадрової служби вимогам чинного зако-

нодавства;

— оцінка повноти складу кадрової докумен-

тації; оцінка системи реєстрації кадрової доку-

ментації;

— оцінка системи зберігання кадрової доку-

ментації; оцінка системи підготовки справ до ар-

хівного зберігання;

— оцінка програмного забезпечення, вико-

ристовуваного для створення кадрової докумен-

тації;

— аудит локальних нормативних актів;

— аудит трудових договорів і цивільно-право-

вих договорів  працівниками;

— аудит договорів про матеріальну відпові-

дальність;

— аудит посадових інструкцій;

— аудит наказів по особовому складу;

— аудит документації з охорони праці;

— аудит порядку ведення трудових книжок;

— інші напрями, актуальні для компанії (на-

приклад, аудит документації по окремих катего-

ріях співробітників, аудит документації щодо на-

вчання і атестації співробітників і подібне).

Сфера діяльності зовнішніх аудиторів обмеж-

ується дозволеним Аудиторською палатою Укра-

їни переліком послуг, поданим у табл. 1. Хоча у 

ряді випадків доцільніше привернути незалежних 

фахівців до оцінки кадрового потенціалу підпри-

ємства, ніж постійно  цілий штат служби внутріш-

нього кадрового аудиту.

При цьому кадровий аудит, що проводить-

ся зовнішніми аудиторами, дозволяє відійти від 

сталих поглядів, звичок і оцінок, допомагає по-

рівняти роботу кадрової служби компанії з ро-

ботою аналогічних служб компаній-конкурентів, 

а також отримати незалежні рекомендації щодо 

підвищення ефективності системи кадрового до-

кументообігу. З іншого боку, зовнішні фахівці не 

завжди мають достатньо часу для того, щоб пе-

ревірити виконання внутрішніх процедур і стан-

дартів роботи кадрової служби компанії, і часто 

не володіють можливостями для такої перевірки. 

Незалежні аудитори не можуть здійснювати і по-

стійний моніторинг роботи співробітників, що 

відповідають за кадровий документообіг. Тоді як 

чітка організація роботи служби внутрішнього 

кадрового аудиту дозволяє уникнути багатьох по-

милок і порушень у процесі діяльності кадрової 

служби компанії і запобігти деяким з них.

Щодо підготовки кадрів для кадрового ау-

диту, слід зазначити ряд складнощів для підпри-

ємства. Не дивлячись на те, що підрозділи вну-

трішнього кадрового аудиту протягом останніх 

років активно створюються в багатьох компаніях,  

має місце браквисококваліфікованих фахівців, 

здатних ефективно працювати в таких службах. 

Як правило, при створенні в компанії департа-

менту/відділу внутрішнього кадрового аудиту в 

нього переводяться співробітники, які раніше 

займалися веденням кадрового документообігу 

в компанії. Практика, проте, показує, що фахів-

ці, які «виросли» усередині компанії і залучені в 

її внутрішні проблеми, не завжди проявляють 

належну об’єктивність і безсторонність в оцінці 

роботи колишніх колег. З іншого боку, що дуже 

важливо, саме вони більшою мірою націлені на 

надання колишнім колегам необхідної допомо-

ги, на консультування. Ці співробітники також 

можуть бути достатньо ефективні при проведенні 

процедури кадрового аудиту філії компанії (або її 

іншого регіонального підрозділу). Рекомендуєть-

ся оптимальним «змішане» формування підрозді-

лу внутрішнього кадрового аудиту як  колишніх 

співробітників кадрової служби, так і шляхом 

залучення в нього співробітників з ринку, перш 

за все з консалтингових або юридичних компа-

ній, що надають послуги кадрового консалтингу. 

Для аудиторських фірм таких проблем не існує, 

оскільки в штаті є юристи, фахівці в галузі захисту 

інформації, фахівці з необхідним рівнем знань в 

галузі трудового права, організації документообі-

гу і ін.

Слід зазначити, що аудит персоналу здій-

снюється на підставі загальновизнаних для будь-

якої аудиторської перевірки принципів: профе-

сіоналізм, незалежність, достовірність, чесність і 

об’єктивність, дотримання технічних стандартів. 

При цьому такий принцип, як незалежність, в 

основному властивий зовнішнім аудиторам, не 

залежним від керівництва підприємства, що пе-

ревіряється. Працівники служби внутрішнього 

кадрового аудиту знаходяться у відносній неза-

лежності від керівництва підприємства, а най-

швидше — безпосередньо підкоряються йому.

Також зовнішні аудитори, надаючи послуги 

у сфері управління персоналом, можуть надавати 

такому підприємству й інші послуги із загального 

переліку послуг, дозволених Аудиторською пала-

тою України, зокрема, проводити аудит історич-

ної фінансової інформації (звітності). Цей вид 

аудиторських послуг є сумісним з аудитом фінан-

сової звітності клієнта і таким чином може спри-

яти ефективнішій перевірці діяльності суб’єкта 

господарювання.

Не дивлячись на явні переваги служби вну-

трішнього кадрового аудиту, якими вони здають-

ся, є достатня кількість проблемних питань в її ді-

яльності (табл. 3).

Практично всі проблеми діяльності внутріш-

ніх аудиторів не стосуються зовнішніх фахівців. І 

пояснюється це, по-перше, обмеженістю діяль-

ності зовнішніх аудиторів підписаним договором 
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і, по-друге, їх орієнтацією на кінцевий результат 

своєї роботи, а не організації, що перевіряється, 

в цілому.

Таким чином, можна сформулювати ряд 

переваг діяльності зовнішніх аудиторів у сфері 

управління персоналом підприємства:

1. Доцільність залучення зовнішніх аудиторів 

для невеликих і середніх компаній (до 1000 чоловік).

2. Наявність розроблених методик і техно-

логії проведення кадрового аудиту незалежними 

фахівцями.

3. Відсутність типових проблем діяльності, 

характерних для служби внутрішнього кадрового 

аудиту.

4. Наявність кваліфікованих фахівців для на-

дання послуг у сфері управління персоналом

5. Зіставність даного виду послуг  аудитом фі-

нансової звітності клієнта.

Висновки. Таким чином, на підставі викладе-

ного матеріалу можна зробити висновок про на-

явність переваг у можливості використання неза-

лежних аудиторів у сфері управління персоналом. 

Практична реалізація методики лягає на плечі 

аудиторських фірм і служб внутрішнього аудиту 

господарюючих суб’єктів, що ставлять завдання 

підвищення власної ефективності за рахунок вдо-

сконалення системи управління кадровим потен-

ціалом.
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Таблиця 3

Типові проблеми діяльності контролюючих структур
у сфері управління персоналом (розробка автора)

Служба внутрішнього 

кадрового аудиту

Зовнішні незалежні 

аудитори

Неповне/несвоєчасне на-

дання інформації 

Є мінімальний ризик, 

оскільки керівництво має 

зобов’язання за договором 

із аудито рами

Недостатній бюджет часу 

на проведення аудитор-

ської перевірки

Відсутній, оскільки трудо-

витрати аудиторів оплачу-

ються за кінце вім резуль-

татом

Непідготовленість окре-

мих керівників до сприй-

няття інформації про дій-

сний стан справ

Відсутній, оскільки ау-

дитори не контро люють 

впровадження представ-

лених реко мендацій

Відсутність не залеж ності 

служби кадрового аудиту і 

їх необ’єктив ність

Відсутній апріорі (дивися 

етичні принци пи аудито-

рів) 


