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ваності. 
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Підвищення ефективності діяльності підприємств житлово-
комунального господарства вже тривалий час є однією із актуальних 
проблем в Україні. В сучасних умовах для підприємств житлово-
комунального господарства необхідним є здійснення комплексу захо-
дів щодо підвищення результативності їхньої діяльності, серед яких 
провідну роль відіграють заходи з удосконалення систем управління. 

Серед заходів з підвищення ефективності управління підпри-
ємств ЖКГ в науковій літературі пропонуються такі, як: зменшення 
витрат на виробництво та продаж послуг; зменшення витрат на оброб-
ку платежів та інформаційні сервіси для споживача; точний облік по-
слуг, проектне управління та фінансування; ефективний документоо-
біг, оптимізація бухгалтерського обліку; фінансоване планування й 
бюджетування, ресурсне планування усередині організації. 

З огляду перелічене, одним із найкращих інструментів оптиміза-
ції діяльності підприємств житлово-комунального господарства висту-
пає запровадження ефективної системи внутрішнього контролю. Тому 
виникає нагальна потреба у запровадженні або удосконаленні адекват-
ного внутрішнього контролю і проведення внутрішнього аудиту. 

Міжнародним інститутом внутрішніх аудиторів визначено, що 
внутрішній аудит є діяльністю щодо надання незалежних і 
об’єктивних консультацій і гарантій, спрямованих на вдосконалення 
діяльності підприємства і створення доданої вартості. Внутрішній ау-
дит сприяє досягненню підприємством поставлених цілей за допомо-
гою забезпечення системного і продуманого підходу до оцінки і опти-
мізації таких процесів, як управління ризиками, контроль і керівництво 
організацією. 

Сьогодні в Україні спостерігається недооцінка ролі внутрішнього 
аудиту та він майже не застосовується практично. Більш того, внутрі-
шній аудит в українській практиці не достатньо відпрацьований теоре-
тично. У той же час за даними досліджень Міжнародного інституту 
внутрішнього аудиту, близько 55% керівників служб внутрішнього 
аудиту провідних підприємств в економічно розвинених країнах під-
звітні аудиторському комітету, який діє при раді директорів компанії, 
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близько 22% – виконавчому керівництву і майже 25% – фінансовому 
директору або контролеру. 

Стосовно підприємств житлово-комунального господарства 
України, розвитку та впровадженню функцій внутрішнього аудиту 
гальмують декілька проблем. По-перше, в побудові системи внутріш-
нього аудиту вітчизняні підприємства не зацікавлені через високий 
рівень корумпованості галузі. Тому існуючі системи внутрішнього 
аудиту носять суто формальний характер: менеджмент зацікавлений 
підтримувати неефективні процеси та не запобігає зловживанням. По-
друге, впровадження ефективної системи внутрішнього аудиту потре-
бує значних витрат, а також залучення висококваліфікованих кадрів. 
По-третє, недосконала законодавчо-нормативна база не регламентує 
створення служб внутрішнього аудиту на підприємствах ЖКГ. 

До основних переваг при впровадженні системи внутрішнього 
аудиту на підприємстві є: 

 підвищення ефективності і «прозорості» фінансово-
господарської діяльності; 

 оцінка ефективності використання ресурсів підприємства; 
 виявлення резервів підприємства (у розрізі засобів та їхніх 

джерел); 
 підвищення ефективності системи внутрішнього контролю, 

корпоративного управління і управління ризиками; 
 надання рекомендацій відносно вдосконалення систем бухга-

лтерського, податкового та оперативного обліку; 
 підвищення інвестиційної привабливості підприємства для 

зовнішніх інвесторів; 
 попередження порушень. 
Таким чином, впровадження системи внутрішнього аудиту на пі-

дприємствах ЖКГ дає можливість значно підвищити ефективність 
процесів управління, та в кінцевому випадку досягти покращення ре-
зультативності діяльності. 
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Виробнича діяльність будівельних підприємств забезпечується 
значними обсягами основних засобів, процес експлуатації яких супро-
воджується специфічними особливостями галузі, що знаходить своє 


