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Стаття присвячена формуванню системи аудиту персоналу на підприємстві. Визначено основні параметри аудиту персоналу 
по функціям системи управління персоналом та етапи проведення аудиту персоналу на підприємстві. Запропонована методика 
оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, а також перелік питань, що має перевірити аудитор у ході аудиторської 
перевірки. Обґрунтовано основні показники, які доцільно використовувати на кожному етапі аудиту персоналу.

Ключові слова: методика, персонал, аудит персоналу, параметри аудиту персоналу, етапи аудиту персоналу, ефективність 
системи внутрішнього контролю, показники оцінки персоналу.

Писаревская А.И. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АУДИТА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена формированию системы аудита персонала на предприятии. Определены основные параметры аудита 

персонала по функциям системы управления персоналом и этапы проведения аудита персонала на предприятии. Предложена 
методика оценки эффективности системы внутреннего контроля, а также перечень вопросов, который должен проверить ауди-
тор в ходе аудиторской проверки. Обоснованы основные показатели, которые целесообразно использовать на каждом этапе 
аудита персонала.
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The article is devoted forming system of audit personnel at the enterprise. The basic parameters audit personnel on the functions of 

control system by a personnel and stages of leadthrough audit personnel is offered at the enterprise. The method estimation of efficiency 
internal checking system, and also list of questions, which must check public accountant during public accountant verification, is offered. 
Basic indexes which it is expedient to use on every stage of audit personnel are grounded.
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СЕКЦІЯ 7 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Постановка проблеми. Ефективна діяльність 
сучасного підприємства залежить від стану соці-
ально-трудових відносин у колективі, організації 
та оплати праці, умов праці, його кадрового потен-
ціалу. Саме тому необхідним є аудит персоналу як 
засіб перевірки стану системи управління персона-
лом персоналу, виявлення помилок та визначення 
резервів ефективного використання персоналу під-
приємства.

Контроль якості соціально-трудових процесів, 
оцінка ефективності системи управління персоналом 
на підприємстві обумовлює необхідність аудиту пер-
соналу. Аудит персоналу сприяє повному та ефектив-
ному використанню кадрового потенціалу підприєм-
ства, підвищенню продуктивності праці, скороченню 
плинності кадрів, виявленню необхідності в пла-
нуванні розвитку персоналу. Це обумовлює акту-
альність дослідження питань формування системи 
аудиту персоналу на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню формування ефективної системи аудиту 
персоналу присвятили свої наукові праці такі вчені, 
як: А.Л. Жуков, О.С. Лебединська, О.А. Митро-
фанова, Г.В. Назарова, Т.В. Ніконова, Ю.Г. Одє-
гов, Ю.Н. Попов, А.В. Софієнко, С.А. Сухарьов, 
П.Е. Шлендер, А.А. Шулус [1-9]. Незважаючи на 
велику кількість наукових праць у галузі аудиту пер-
соналу залишаються питання формування системи 
аудиту персоналу з урахуванням специфіки підприєм-

ства, методики проведення аудиту персоналу та роз-
робка єдиного підходу щодо визначення його етапів.

Постановка завдання. Метою статті є удоскона-
лення теоретичних підходів та практичних рекомен-
дацій щодо формування системи аудиту персоналу на 
підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття аудиту персоналу стає все більш пошире-
ним, використовується в консалтинговій діяльності, 
кадровими і рекрутинговими агенціями. Враховуючи 
розглянуті визначення поняття аудиту персоналу, 
можна трактувати його як аналіз ведення обліку 
кадрів, його кадрового потенціалу, оцінку соціально-
трудових відносин для виявлення резервів удоскона-
лення системи управління персоналом на підприєм-
стві з подальшою консультаційною підтримкою.

Головною метою аудиту персоналу є оцінка ефек-
тивності і продуктивності праці персоналу шляхом 
виявлення відповідності кадрового потенціалу під-
приємства його цілям та стратегії розвитку, пере-
вірки дотримання нормативно-правової бази у сфері 
кадрів, виявлення проблем у сфері соціально-трудо-
вих відносин для їх вирішення та подальшого запо-
бігання. При цьому найважливішим питанням є від-
повідність необхідного рівня кадрового потенціалу 
підприємства з його наявним рівнем.

Необхідність аудиту персоналу обумовлюється 
високою плинністю кадрів на підприємстві, значних 
втрат робочого часу, необхідності проведення атеста-
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ції персоналу та введення нових посадових інструк-
цій, реорганізації підприємства.

Отже, основними об’єктами аудиту персоналу є 
система управління персоналом та кадрова політика 
підприємства; організаційна структура підприємства 
та його кадровий потенціал.

Основними напрямами аудиту персоналу є:
- оцінка кадрової політики підприємства та його 

кадрового потенціалу;

- оцінка стану планування персоналу;
- аналіз використання персоналу;
- стан рекрутингу персоналу на підприємстві;
- система оцінки персоналу;
- аналіз методів профорієнтації та адаптації пер-

соналу;
- аналіз системи розвитку та навчання персоналу;
- аналіз управлінської діяльності та оцінка мето-

дів роботи із кадровим резервом;
- аналіз системи службово-

професійного просування пер-
соналу;

- аналіз організації та 
оплати праці, умов праці;

- аналіз системи мотивації 
та стимулювання праці;

- аналіз соціально-психо-
логічного клімату в колек-
тиві [1, с. 28].

Фактично аудит персоналу 
є спеціальним аналізом кадро-
вого стану підприємства, оцін-
кою рівня його кадрової забез-
печеності – кількості та якості 
фахівців, що працюють на 
різних посадах, відповідності 
персоналу стратегічним пла-
нам підприємства. Аудит пер-
соналу має носити постійний 
характер та охоплювати усі 
стадії кадрового циклу.

Кадровий аудит на підпри-
ємстві проводиться у декілька 
етапів:

І етап – аналіз ситуації на 
підприємстві та визначення 
проблем, що потребують вирі-
шення;

ІІ етап – оцінка пропо-
зицій та вибір оптимального 
варіанту проведення змін на 
підприємстві;

ІІІ етап – реалізація про-
грами змін, а також прове-
дення оцінки проведення змін 
на підприємстві [2, с. 31].

З урахуванням цього авто-
ром було розширено кількість 
етапів у розрізі формування 
системи аудиту персоналу на 
підприємстві.

Як видно з рисунка 1, сис-
тема аудиту персоналу фор-
мується під впливом місії 
або стратегії підприємства, 
згідно з якою формується його 
кадрова стратегія та зале-
жить від таких факторів: фак-
тори зовнішнього середовища, 
рівень кваліфікації працівни-
ків, нормативно-правова полі-
тика підприємства, цілі під-
приємства, відповідно до яких 
розробляється стратегія управ-
ління персоналом, розвиток 
техніки і технології для визна-
чення основних вимог до пра-
цівників та інших факторів.

Якщо розглядати елементи 
аудиту персоналу інтегровано, 

 

 
 

Система аудиту 
персоналу 

підприємства 

2. Оцінка трудового потенціалу 
підприємства, що включає 
потенціал ресурсу робочого 
часу; кваліфікаційний 
потенціал; інтелектуальний 
потенціал; інноваційний 
потенціал; культурно-
моральний потенціал, 
фізичний потенціал; 
мотиваційний потенціал; 
соціально-психологічний 
потенціал 

3. Аудит функцій управління 
персоналом включає облік, 
планування і прогнозування 
роботи з персоналом; 
залучення і наймання 
персоналу; мотивація і 
стимулювання персоналу; 
оптимізація трудових 
стосунків і умов праці; 
розвиток персоналу; 
управління кар'єрою і 
вивільнення працівників;  
інформаційне забезпечення 
системи управління 
персоналом(правове, 
консультаційне).  

1. Постановка цілей аудиту 
персоналу; оцінка стану 
підприємства на ринку 
праці; оцінка зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що 
впливають на аудит 
персоналу; аналіз 
організаційної структури 
управління 

7. Оцінка стану управління 
персоналом на підприємстві; 
формування звіту про 
результати аудиторської 
перевірки; контроль 
формування системи аудиту 
персоналу, узгодженості з 
цілями підприємства 

6. Аудит ресурсного 
забезпечення управління 
персоналом аудит 
нормативно-правової бази і 
інформаційної бази 
управління персоналом; 
аудит кадрового 
забезпечення управління 
персоналом; аудит 
матеріально-технічного і 
фінансового забезпечення 
управління персоналом. 
 

4. Аудит якості лінійної 
управлінської дії оцінює її 
гнучкість, оперативність та 
ефективність. 

5. Аудит підрозділу з 
управління персоналом 
оцінює його гнучкість, 
оперативність та 
ефективність 

Рис. 1. Етапи формування системи аудиту персоналу 
на підприємстві підприємства

Рис. 2. Система аудиту персоналу на підприємстві

 

 
 

Результати аудиту 
персоналу (вихід із 
системи: 
зростання прибутку; 
підвищення 
продуктивності та 
інтенсивності праці; 
зниження 
трудомісткості робіт; 
підвищення 
зацікавленості 
працівників; 
удосконалення 
організації та системи 
оплати праці; 
сприяння розвитку 
працівників 

Ресурси (вхід у 
систему): 

Інформаційні; 
Фінансові; 
матеріальні 
трудові та 

інтелектуальні; 

Внутрішнє середовище підприємства 

Прийняття рішення про 
створення системи аудиту 
персоналу на підприємстві 

Методи Критерії 

Нормативи Принципи 

Структура 

Безпосереднє проведення 
аудиту персоналу 

Удосконалення і розвиток системи 
аудиту персоналу Зворотній зв'язок  

Фактори зовнішнього середовища  
(природні, демографічні, науково-технічні, політичні, міжнародні фактори  



155ауковий вісник Херсонського державного університетуН
то система аудиту персоналу підприємства є відкри-
тою складною системою, що складається із груп еле-
ментів, діяльність яких цілеспрямовано координу-
ється для досягнення відповідної мети (рис. 2).

Як видно з рисунка 2, система аудиту персоналу 
підприємства включає наступні елементи: ресурси 
(вхід в систему); принципи аудиту персоналу; фак-
тори впливу на систему аудиту персоналу; внутрішнє 
середовище – підприємство, на якому взаємодіють 
суб’єкти для досягнення стратегічної мети та вико-
нання завдань системи, та зовнішнє середовище, яке 
безпосередньо впливає на розвиток системи аудиту 
персоналу; результат – безпосереднє проведення 
аудиту персоналу: якщо він задовільний, то відбува-
ється зростання показників системи управління пер-
соналом та кінцевих показників діяльності підприєм-
ства, тобто вихід із системи, якщо незадовільний, то 
здійснюється зворотний зв’язок. Кожна система скла-
дається із взаємопов’язаних підсистем. Підсистеми 
системи аудиту персоналу наведені на рисунку 3.

Система аудиту персоналу на підприємстві має 
базуватися на відповідних принципах для удоскона-
лення системи управління персоналом та кадрової 
політики підприємства та виконання інших функцій 
управління персоналом. Так, закономірність, своєчас-
ність, достовірність, незалежність, об’єктивність, чес-
ність, системність, професіоналізм, ефективність – є 
основними принципами аудиту персоналу [3, с. 267]:

- принцип закономірності означає, що усі еле-
менти та процеси системи аудиту персоналу 
взаємопов’язані; 

- принцип своєчасності 
потребує своєчасного постій-
ного проведення аудиту персо-
налу для удосконалення сис-
теми управління персоналом 
на підприємстві;

- принцип достовірності озна-
чає, що аудит персоналу було 
проведено максимально досто-
вірно, усі показники було обчис-
лено без помилок, досліджено 
закономірності усіх кадрових 
процесів на підприємстві;

- принцип незалежності 
означає незалежність аудитора 
від власників та менеджерів під-
приємства, що перевіряється;

- принцип об’єктивності 
означає, що аудитор має бути 
справедливим та неупередже-
ним у своїх твердженнях;

- принцип чесності визна-
чає те, що аудитор має бути 
чесним при виконанні своїх 
професійних обов’язків;

- принцип професіоналізму 
передбачає зобов’язання ауди-
тора надавати послуги ком-
петентно і старанно, постійно 
підтримувати фахові знання;

- принцип системності 
передбачає необхідність роз-
гляду управління персоналом, 
управління кадровим потен-
ціалом, кадрової політики 
підприємства як системи, що 
складається із взаємодіючих 
елементів сумісних за орієнта-
цією на кінцеві результати;

0 принцип ефективності передбачає вигідність та 
окупність проведення аудиту персоналу, тобто отри-
маний результат аудиту персоналу має повністю 
покрити витрачені кошти.

При аудиті персоналу доцільно використовувати 
загальнонаукові та власно аудиторські методи: ана-
лізу та синтезу; узагальнення; системності; анкету-
вання та опитування, аналізу та оброки інформації; 
аналізу трудових показників; арифметична пере-
вірка; підтвердження; перевірка дотримання норма-
тивно-правової бази; перевірка документів, спостере-
ження та інші методи [4, с. 72].

Щодо критеріїв формування аудиту персоналу, 
то це перш за все це формальні потреби, такі як 
досвід та кваліфікація аудитора, а також адапта-
ція, кадровий моніторинг, мотивація і стимулю-
вання аудиторів, їх взаємодія, стабільність, керів-
ництво процесом аудиту персоналу, внутрішня 
культура підприємства, аналітика, бюджет пере-
вірки, а також партнерство. Активна взаємодія 
аудиторів та працівників підприємства в процесі 
аудиторської перевірки є головною умовою ефек-
тивного формування системи аудиту персоналу на 
підприємстві.

Основними функціями аудиту персоналу є: 
- соціальна, що полягає в забезпеченні високої 

якості трудового життя працівників;
- економічна функція передбачає раціональний 

розподіл, регулювання та використання праці персо-
налу для досягнення цілей підприємства;

Рис. 3. Підсистеми системи аудиту персоналу на підприємстві
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- інформаційна функція полягає в отриманні 
інформації про стан системи управління персоналом 
та продуктивності праці з метою надання рекоменда-
цій щодо усунення проблем;

- стимулююча полягає в стимулюванні трудової 
активності та підвищенні професійного рівня персо-
налу підприємства;

- функція узгодження полягає в максимальному 
узгодженні інтересів керівництва підприємства та 
найманих працівників [5, с. 47].

Джерелами інформації при проведенні аудиту 
інформації служить документація економічного 
суб’єкта, зібрана у процесі проведення аудиторських 

процедур: звіти з праці, регістри аналітичного і син-
тетичного обліку, установчі документи; рішення про 
призначення на посаді; штатний розклад; правила 
внутрішнього трудового розпорядку, положення про 
персональні дані; накази; трудові книжки; особисті 
листки з обліку кадрів, анкети тощо [6, с. 32].

Для ефективного формування системи аудиту 
персоналу необхідним є провести оцінку ефектив-
ності системи внутрішнього контролю для визна-
чення підсумкової оцінки надійності контрольного 
середовища та розробки необхідних рекомендацій 
щодо удосконалення процесу аудиту персоналу на 
підприємстві. Запропонована автором послідовність 
оцінки ефективності системи внутрішнього контр-
олю наведено у таблиці 1.

Для аудиту персоналу слід застосовувати перелік 
питань, що необхідно перевірити:

- вивчення системних документів (штатний роз-
клад, стан оплати праці, положення про премію-
вання, графік відпусток тощо);

- перевірка наявності і правильності оформлення 
первинних документів: прийому, звільнення, перемі-
щення працівників (накази, розпорядження);

- оцінка особистісних, професійних, психологіч-
них якостей працівників (анкети, запитальники, оці-
ночні шкали);

- перевірка правильності проведення атестації 
працівників підприємства (звіти);

- перевірка економічних та соціальних показни-
ків діяльності підприємства з законодавчо встанов-
леними нормами, нормативами, чи з середніми і 
найкращими у галузі (групі аналогічних організації) 
показниками (оцінюється конкурентоспроможність 
підприємства на ринку праці, ефективність функціо-
нування служб управління персоналом, ефективність 
самого аудиту персоналу);

- оцінка особливостей робочої поведінки при вза-
ємодії з керівником, колегами з роботи і клієнтами 
(спостереження);

- оцінка рівня продуктивності працівників, якості 
і повноти виконуваної праці та основні особливості 
робочого поведінки, такі як трудова дисципліна, 
рівень конфліктності (опитування, спостереження, 
звіти продажів) [7, с. 316].

При цьому застосовуються такі аудиторські про-
цедури: перегляд документів, опитування, фор-
мальна перевірка документів, підтвердження, аналі-
тичні процедури, порівняння різних періодів, аналіз 
співвідношення даних про заробітну плату. Для 
цього варто застосовувати систему показників, що 
характеризує різні сторони системи управління пер-
соналом. Перелік питань та трудомісткість може змі-
нюватись в залежності від специфіки діяльності та 
величини підприємства, кількості працівників, обся-
гів виробництва продукції підприємства. Після цього 
проводиться нарада з керівництвом та готується звіт 
та письмова інформація за результатами аудиту. 
Завершальним етапом доцільно зробити перераху-
нок арифметичних підсумків бухгалтерії та розробку 
рекомендацій щодо удосконалення управління пер-
соналом на підприємстві [8, с. 86].

Висновки проведеного дослідження. З наведеного 
вище можна зробити такі висновки. Аудит персоналу 
на підприємстві сприяє оцінці багатьох проблемних 
питань в галузі управління персоналом з подаль-
шою розробкою рекомендацій щодо їх вирішення. 
Це обумовлює необхідність формування системи 
аудиту персоналу на підприємстві. Проведене дослі-
дження дало змогу побудувати систему аудиту пер-
соналу на підприємстві, визначити її основні пара-

Таблиця 1
Ефективність систем внутрішнього контролю

№ 
п/п Зміст питання

Варіант відповіді

Так Ні Інформація 
відсутня

1. Колективний договір 
укладений

2. Положення про оплату праці 
затверджене (чим?)

3. Штатний розклад 
затверджений наказом

4.

Зарахування зарплати 
й утримання на 
неї здійснюються 
автоматизовано

5. Табеля обліку робочого часу 
ведуться щомісяця

6.

- На підприємстві 
застосовуються системи 
оплати праці: 
- погодинна;
- відрядна.

7.

- Накази про прийом, 
звільнення, надання 
відпусток ведуться
- відділом кадрів;
- секретарем;
керівником

8. Трудові договори 
виконуються

9. 
Наявність посадових 
інструкцій та компетентність 
співробітників

10. Рекомендації аудитора 
виконуються

11. Розподіл відповідальності

12. Наявність служб контролю 
та комісій

13.
Контроль над виконанням 
виконання графіка 
документообігу

14. Правильність оформлення 
документації.

15. Планування персоналу

16. Наявність положення про 
оцінку і атестацію персоналу

17. Наявність положення про 
преміювання

18.
Висока активність 
підприємства щодо навчання 
та розвитку персоналу

19.
Відповідність кількісного та 
якісного складу працівників 
потребам підприємства

20. Високий рівень оплати праці

Разом оцінок:

Підсумкова оцінка 
надійності контрольної 
середовища

низька/середня/
висока
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метри, критерії, фактори впливу, функції, методи 
та елементи. Запропонована методика оцінки ефек-
тивності системи внутрішнього контролю, а також 
перелік питань, що має перевірити аудитор в ході 
аудиторської перевірки. Це сприятиме комплексній 
та об’єктивній оцінці стану та ефективності управ-
ління персоналом на підприємстві, виявленню поми-
лок, невідповідностей та проблемних питань для роз-
робки рекомендацій щодо їх усунення, приведення 
системи управління персоналом у відповідність до 
сучасних потреб та вимог законодавства та підви-
щення якості управління персоналом та управління 
підприємством в цілому. Перспективами подальших 
досліджень у цьому напрямі є стандартизація мето-
дики проведення аудиту персоналу, деталізація ета-
пів аудиту персоналу з розробкою показників аудиту 
та інтегрального показника аудиту персоналу.
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ЯКІСНИЙ ПІДХІД У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Обґрунтовано актуальність застосування якісного підходу з позиції користувачів облікової інформації. Виділено й обґрунтовано 
основні шляхи подальшого розвитку бухгалтерського обліку як науки. Проаналізовано поняття міждисциплінарності у контексті бух-
галтерського обліку як науки. Визначено концептуальні проблеми, які дозволяє вирішувати застосування міждисциплінарного під-
ходу в бухгалтерському обліку. Виділено рівні застосування якісного підходу в бухгалтерському обліку та засоби регулювання якості 
(національна система бухгалтерського обліку; професійні бухгалтерські організації; рівень підприємства). Виділено й обґрунтовано 
підходи вчених щодо виділення причин необхідності застосування якісного підходу в обліку (зміна економічних умов функціонуван-
ня підприємств, викликаних переходом до ринку та глобалізацією економічних відносин; зростання вимог системи управління до 
облікової інформації; пошук нових методів проведення обліково-аналітичних досліджень; впровадження системи МСФЗ).

Ключові слова: якісний підхід, якість у бухгалтерському обліку, якість облікової інформації, міждисциплінарні дослідження 
в обліку.

Плахтий Т.Ф. КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Обоснована актуальность применения качественного подхода с позиции пользователей учетной информации. Выделены 

и обоснованы основные пути дальнейшего развития бухгалтерского учета как науки. Проанализировано понятие междисци-
плинарности в контексте бухгалтерского учета как науки. Определены концептуальные проблемы, которые позволяет решать 
применение междисциплинарного подхода в бухгалтерском учете. Выделены уровни применения качественного подхода в бух-
галтерском учете и средства регулирования качества (национальная система бухгалтерского учета; профессиональные бухгал-
терские организации; уровень предприятия). Выделены и обоснованы подходы ученых относительно выделения причин необ-
ходимости применения качественного подхода в учете (изменение экономических условий функционирования предприятий, 
вызванное переходом к рынку и глобализацией экономических отношений; рост требований системы управления к учетной 
информации; поиск новых методов проведения учетно-аналитических исследований; внедрение системы МСФО).

Ключевые слова: качественный подход, качество в бухгалтерском учете, качество учетной информации, междисциплинарные 
исследования в учете.

Plakhtiy T.F. QUALITATIVE APPROACH IN ACCOUNTING
Actuality of qualitative approach application in scientific researches from the perspective of the users of accounting information is sub-

stantiated. Key ways of further development of accounting as a science are specified and grounded. The concept of interdisciplinarity is 
analyzed in the scope of accounting as a science. Conceptual problems that can be solved due to application of interdisciplinary approach 
in accounting are identified. The levels of qualitative approach application in accounting and means of quality control such as the national 
accounting system; professional accounting organizations; the level of the enterprise are identified. Scientific approaches to identification of 
the reasons of the necessity of qualitative approach application in accounting such as the change of economic conditions of the enterprise 
activity caused by the transition to the market economy and globalization of economic relations; growth of the requirements to accounting 
information management; search for new methods of accounting and analytical studies; introduction of IFRS are identified and justified. 

Keywords: quality approach, accounting information quality, interdisciplinary research in accounting.


