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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Підприємства зі складною організаційною структурою 

(корпорації, холдинги, концерни, та інші інтегровані об'єднання), відіграють 

домінуючу роль у розвитку економіки країни. Згідно з даними Державної служби 

статистики у 2018 році загальний дохід десяти найбільших груп підприємств 

країни становив близько 660 млрд. грн., що складає 23% від валового 

внутрішнього продукту України. За останні три роки доходи цих груп зросли, і 

причинами цього стало збільшення обсягів виробництва, поглиблення рівня 

вертикальної інтеграції та відновлення економіки країни після кризи. Створення 

інтегрованих груп сприяє підвищенню дохідності і рентабельності діяльності 

суб'єктів господарювання, скороченню постійних і змінних витрат, зменшенню 

підприємницьких ризиків, підвищенню капіталізації і вартості інтегрованих груп 

підприємств на основі виважених управлінських рішень. 

У забезпеченні ефективного функціонування груп підприємств і зміцненні 

їх конкурентних позицій важливого значення набувають внутрішньогрупові 

зв’язки, які відображаються у формі внутрішньогрупових операцій. 

Необхідність посилення контролю за обсягом та законністю таких операцій, 

вирішення проблем оподаткування, врахування особливостей ціноутворення 

обумовлюють необхідність дослідження та розробки рекомендацій 

теоретичного та практичного характеру щодо облікового відображення й  

аудиту внутрішньогрупових операцій. Нині для великих промислових 

інтеграційних структур суттєвого удосконалення потребує організація і методика 

обліку внутрішньогорупових операцій і аудиторського підтвердження 

достовірності показників консолідованої фінансової звітності. 

У працях зарубіжних і вітчизняних науковців досліджено низку питань, 

пов'язаних з внутрішньогруповими операціями, їх обліком, аналізом, контролем, 

аудитом та управлінням. Вивченням теоретичних та практичних аспектів 

внутрішньогрупових операцій займалися такі провідні вітчизняні вчені, як 

А. С. Борзова С. Ф. Голов, Н. В. Гойло, В. М. Костюченко, Н. О. Литвиненко, 

М. Р. Лучко, А. А. Матвєєв, В. П. Онищенко, В. П. Пантелєєв, О. І. Пилипенко, 

М. С. Пушкар, О. А. Романенко, І. В. Семчук, Г. В. Уманців, Т. В. Федорович та 

інші дослідники. Теоретико-методичні проблеми обліку та аудиту 

внутрішньогрупових операцій обгрунтовували в своїх працях такі вітчизняні вчені 

як В. В. Бабич, І. О. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, В. Г. Горєлкін, 

Н. О. Гура, Н. І. Дорош, З. В. Задорожний, Р. О. Костирко, Я. Д. Крупка, 

М. В. Кужельний, С. П. Лозовицький, В. В. Сопко, О. А. Петрик, М. С. Пушкар, 

В. Г. Швець, а також зарубіжні - Н. Брінен, М. Йенсен, В. Меклінг, Н. Мілоу, 

Р. Монкс, К. Ноубс, А. Пірс та ін. 

Відзначаючи вагомий внесок вітчизняних та зарубіжних науковців у 

дослідження зазначених напрямів, важливою сферою наукового пошуку 

залишаються питання удосконалення організаційно-методичних положень 

бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту в частині такого об’єкта, як 

внутрішньогрупові операції. Зокрема, потребують вирішення проблемні питання, 

пов’язані з класифікацією внутрішньогрупових операцій для удосконалення 

організації аналітичного обліку в групах підприємств, урегулювання облікового 
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відображення внутрішньогрупових операцій та вдосконалення підходу до 

відображення інформації про такі операції у внутрішніх звітах та консолідованому 

фінансовому звіті з метою задоволення потреб управління, а також удосконалення 

організаційно-методичних положень внутрішнього аудиту внутрішньогрупових 

операцій. Необхідність комплексного дослідження теоретичних та організаційно-

методичних положень бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту 

внутрішньогрупових операцій обумовлює актуальність обраної теми дослідження, 

постановку його мети та завданнь. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є складовою держбюджетних науково-дослідних тем 11 БФ 040-01 

«Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 

розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» кафедри обліку та аудиту 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та 16 БФ 040-01 «Стратегія реалізації МСФЗ як напрям розвитку 

національної системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні» кафедри 

обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. У межах наукових тем автором розроблено пропозиції з 

удосконалення організації та методики обліку й аудиту внутрішньогрупових 

операцій на підприємстві. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

теоретичних, організаційних та методичних положень, розроблення практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення обліку та внутрішнього аудиту 

внутрішньогрупових операцій, спрямованих на формування інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень для підвищення ефективності 

взаємодії групи взаємопов'язаних підприємств.  

Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено завдання, 

які визначили її структуру: 
-  розвинути теоретичні положення бухгалтерського обліку та внутрішнього 

аудиту внутрішньогрупових операцій на основі розвитку понятійного апарату в 
частині понять «інтеграція», «група підприємств», «холдинг», «холдингова 
компанія», «дочірнє підприємство» для визначення напрямів розвитку елементів 
методу бухгалтерського обліку при їх відображенні; 

− удосконалити визначення поняття «внутрішньогрупові операції», визначити 

їх роль в системі внутрішніх операцій груп підприємств та розширити 

класифікацію внутрішньогрупових операцій для належної їх організації 

аналітичного обліку в групах підприємств цукрової промисловості; 

− обгрунтувати концептуальний зміст обліку і внутрішнього аудиту 

внутрішньогрупових операцій в системі корпоративного управління з метою 

оцінки відповідності інформації потребам користувачів; 

− вдосконалити організацію облікового відображення внутрішньогрупових 

операцій з метою раціональної побудови системи бухгалтерського обліку; 

− ідентифікувати внутрішньогрупові операції групи підприємств з метою 

виявлення їх впливу на показники консолідованої фінансової звітності; 
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− уточнити елементи корпоративної облікової політики групи підприємств з 

метою оптимізації процесу складання консолідованої фінансової звітності у 

частині відображення внутрішньогрупових операцій; 

− виявити особливості інтегрованої моделі внутрішнього аудиту 

внутрішньогрупових операцій групи підприємств цукрової промисловості для 

підвищення достовірності облікових даних, що слугують інформаційною базою 

прийняття ефективних управлінських рішень; 

− удосконалити організаційне та методичне забезпечення внутрішнього 

аудиту внутрішньогрупових операцій як передумови здійснення дієвого управління 

діяльністю групи підприємств; 

− визначити специфіку та характер ризиків предметної сфери аудиту 

корпоративних систем, розширити методичні підходи ризик-орієнтованої 

аудиторської оцінки управління ризиками підприємствами групи цукрової 

промисловості та якості функціонування групи підприємств.  

Об’єктом дослідження є внутрішньогрупові операції та процеси, які 

здійснюються в групах підприємств цукрової промисловості. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних, 

методичних та практичних аспектів обліку внутрішньогрупових операцій та їх 

аудиту в групах підприємств цукрової промисловості.  

Методи дослідження. У процесі вирішення зазначених завдань застосовано 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: історичний – для 

вивчення походження і розвитку процесів «інтеграція», та категорій «група 

підприємств», «холдинг», «холдингова компанія», «дочірнє підприємство»; аналізу 

та синтезу – для дослідження стану та динаміки розвитку агропромислових груп 

цукрової промисловості в України, виявлення частки виробництва цукру групами 

підприємств цукрової промисловості; індукції та дедукції – для розробки моделей  

у бухгалтерському обліку та внутрішньому аудиті; узагальнення та конкретизації – 

з метою теоретичного узагальнення та формулювання висновків при з’ясуванні 

проблем і напрямків удосконалення обліку і внутрішнього аудиту 

внутрішньогрупових операцій; опитування – для збору, обробки та оцінки 

інформації, наданої суб’єктами господарювання щодо оцінювання якості 

внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій; спостереження – для 

дослідження організації обліку в групах підприємств; графічний – для наочного 

відображення отриманих результатів дослідження; економіко-математичні, 

статистичні, а також пакет прикладних комп’ютерних програм – для виявлення 

взаємозалежності між інформаційним забезпеченням і результатами діяльності 

груп підприємств. 

Інформаційною базою дисертаційної роботи слугували вітчизняні та 

зарубіжні джерела наукової інформації, чинне законодавство, нормативно-правові 

акти з питань господарської діяльності, обліку та внутрішнього аудиту, директиви 

та регламенти ЄС, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження 

використано фактографічну інформацію: Державної служби статистики України, 

офіційних сайтів міністерств і агентств; міжнародних аудиторських та 

консалтингових компаній (у тому числі EY, PwC); рейтингових та інформаційних 

агентств («Forbes», «All Retail»); фінансової та статистичної звітності груп 
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підприємств; результатів опитувань й анкетувань фахівців, власників суб’єктів 

господарювання, керівників, управлінського персоналу; офіційні сайти груп 

підприємств України та ін.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретичних і 

науково-методичних положень, розробленні практичних рекомендацій щодо 

удосконалення обліку та внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій груп 

підприємств на основі ризик-орієнтованого підходу. Результати роботи, які 

містять елементи наукової новизни, полягають у такому: 

удосконалено: 

– класифікацію внутрішньогрупових операцій групи підприємств, яка, на 

відміну від існуючої, доповнена ознаками: за ступенем передбачуваності, за 

можливістю забезпечення платоспроможності внутрішньогрупових операцій, за 

законністю операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів, за стабільністю 

інтервалів формування, що створює підґрунтя для розвитку організаційно-

методичного забезпечення бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту 

внутрішньогрупових операцій групи підприємств; 

–  методичний підхід до відображення внутрішньогрупових операцій у системі 

бухгалтерського обліку, який, на відміну від існуючого, передбачає впровадженням 

додаткових рахунків для обліку внутрішньогрупових операцій та аналітичних 

розрізів до них, що дасть можливість не тільки систематизувати та узагальнити дані, 

а й  спростити контроль за дотриманням платіжної дисципліни, отримати повну та 

достовірну інформацію про вид та вартісне вираження операцій, що відбуваються 

між учасниками групи підприємств.  

–  організаційні та методичні підходи до здійснення внутрішнього аудиту у 

частині внутрішньогрупових операцій (запропоновано організаційні регламенти 

внутрішнього аудиту та представлено уточнену послідовність аудиторських 

процедур), що забезпечує ефективність  аудиторських  процедур за порядком 

здійснення і відображення внутрішньогрупових операцій усіх учасників групи 

підприємств в системі бухгалтерського обліку; 

–  організаційні засади формування облікової політики групи підприємств в 

частині відображення внутрішньогрупових операцій шляхом розробки Проекту 

положення про облікову політику з урахуванням переліку зовнішніх та внутрішніх 

чинників впливу на її формування в групі підприємств, що сприятиме забезпеченню 

єдиного підходу до облікового відображення внутрішньогрупових операцій усіма 

підприємствами групи та узгодженому представленню показників її діяльності; 

набули подальшого розвитку: 
–  трактування поняття «дочірнє підприємство» шляхом уточнення його змісту 

(як суб’єкта господарювання, статутний капітал якого створений за рахунок 
материнського підприємства або в якому материнське підприємство має 
контрольний пакет), «холдингова компанія», «група підприємств», що забезпечить 
науково-обґрунтований підхід до ідентифікації суб’єктів здійснення 
внутрішньогрупових операцій та правил їх облікового відображення; 

–  порядок врахування внутрішньогрупових операцій при формуванні 

консолідованої фінансової звітності шляхом впровадження робочої схеми їх 

елімінування, що сприятиме своєчасному виявленню та усуненню впливу 
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внутрішньогрупових операцій на показники консолідованої фінансової звітності та 

забезпечує інформаційні потреби материнського підприємства про напрями й 

результати діяльності його дочірніх підприємств,  

–  теоретичні підходи до визначення ризик-орієнтованого підходу до 

здійснення внутрішнього аудиту шляхом доповнення критеріями для визначення 

балів щодо виявлення впливу ризиків за окремими внутрішньогруповими 

процесами, що сприятиме своєчасній ідентифікації, запобіганню або мінімізації 

ризиків. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що рекомендації та 

пропозиції, викладені в дисертаційній роботі, спрямовані на вдосконалення обліку та 

внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій групи підприємств, зокрема: 

−  пропозиції щодо удосконалення моделі організації служби внутрішнього 

аудиту та методики ведення бухгалтерського обліку внутрішньогрупових операцій, 

що дасть можливість отримувати достовірну інформацію про внутрішньогрупові 

операції для прийняття результативних управлінських рішень на рівні усієї групи 

підприємств (ТОВ фірма «Астарта-Київ» (довідка б/н від 23.04.2017));  

−  рекомендації щодо відображення інформації про внутрішньогрупові 

операцій на єдиному рахунку, що дасть можливість спростити процес обліку, а 

використання запропонованої внутрішньої фінансової звітності учасника групи 

дасть можливість суттєво скоротити час на консолідацію фінансової звітності (ТОВ 

«АПО «Цукровик Полтавщини» довідка б/н від 15.03.2017).  

−  пропозиції в частині удосконалення понять «холдингова компанія», 

«дочірнє підприємство», «група» прийняті до уваги Інститутом законодавства 

Верховної Ради України і враховані при підготовці експертно-аналітичних 

матеріалів для відповідних комітетів Верховної Ради України (довідка №22/51-1-15 

від 08.02.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною 

кваліфікаційною науковою працею. Наукові положення, висновки та рекомендації, 

що виносяться на захист, одержані автором особисто і є власним науковим 

доробком. Усі положення знайшли відображення в опублікованих працях. 
Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження оприлюднено на 8 міжнародних науково-практичних конференціях, а 
саме: Міжнародній науково-практичної конференції «Принципи нової економіки 
України та формування її фінансово-інвестиційної основи» (10-11 квітня 2015 р., 
м. Дніпропетровськ), Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи 
економічного розвитку в умовах глобальної кризи» (27 червня 2015 р., м. Пловдів, 
Болгарія), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 
функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки» 
(15-16 квітня 2016 р, м. Одеса), Міжнародній конференція з економіки та 
юриспруденції «Актуальні проблеми економіко-правової системи України» (08 
квітня 2016 р м. Вінниця), IV Міжнародній науково-практична конференції «Стан і 
перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» (11 травня 
2016 р., м. Тернопіль), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Перспективні напрямки наукових досліджень» (30 вересня 2016 р., м. Ковентрі, 
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Великобританія), Міжнародній науковій конференції «Сучасні тенденції розвитку 
соціальної відповідальності бізнесу» (19 травня 2017 р., м. Лісабон, Португалія). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 21 наукова 
праця загальним обсягом 7,41 друк. арк, з них: 3 – у наукових періодичних 
виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз; 9 – у наукових фахових виданнях, 9 – в інших наукових 
виданнях. В дисертації використано лише ті положення, які є результатом 
особистого дослідження здобувача. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний 
зміст викладено на 198 сторінках друкованого тексту. Робота містить 
29 таблиць, 24 рисунок та 15 додатків. Список використаних джерел налічує 
249 найменувань і розміщений на 26 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, основні завдання, 

об’єкт та предмет дослідження, зазначено методи та інформаційну базу 
дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення одержаних 
результатів, наведено дані щодо апробації та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади визначення сутності 

внутрішньогрупових операцій у системі бухгалтерського обліку» надано 
комплексну характеристику економічної сутності процесу «інтеграція», категорій 
«група підприємств», «холдинг», «холдингова компанія», «дочірнє підприємство», 
«корпоративне управління»; виокремлено в складі внутрішніх операцій групи 
підприємств внутрішньогрупові; проаналізовано сучасний стан, динаміку та 
тенденції розвитку груп підприємств цукрової промисловості; встановлено 
концептуальний зміст обліку і внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій 
в системі корпоративного управління. 

Одним із найбільш успішних напрямів становлення конкурентоспроможних 
корпоративних структур є концентрація капіталу і виробничих потужностей, їх 
взаємна інтеграція за вертикальними або горизонтальними технологічними 
принципами. Інтеграційний процес розглядається в дисертації з позиції юридичного, 
бухгалтерського та економічного обґрунтування, що дає можливість реалізувати 
комплексний підхід до удосконалення обліку та аудиту внутрішньогрупових 
операцій інтегрованих підприємств і забезпечити прийняття ефективних рішень з 
управління внутрішньогруповими операціями групи підприємств. Інтеграційні 
процеси при трансформації бізнесу проявляються в широкому спектрі моделей 
об’єднання, які не обмежуються лише угодами про злиття та поглинання. 

В сучасних умовах в Україні спостерігається тенденція до створення  
однорідних в галузевому плані вертикально-інтегрованих груп підприємств. У 
межах структурної перебудови агропромислового сектору економіки України 
особливого значення набувають розвиток та вдосконалення інтеграційних 
процесів між сільськогосподарськими виробниками та переробниками. На думку 
експертів, основною тенденцією для України у найближчій перспективі стане 
домінування агропромислових груп підприємств, оскільки вони мають доступ до 
капіталу, знань та новітніх технологій. Саме створення холдингів сприяло 
стабілізації цукробурякового виробництва. Унаслідок агропромислової 
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вертикальної інтеграції агропідприємства, зазвичай, стають ефективними, а 
капітал, ринки та інновації для них – доступнішими. Нині приблизно 83% 
вирощених цукрових буряків виробляється у вертикально інтегрованих 
холдингових компаніях. Якщо у 2012 році частка виробництва цукру цукровими 
холдингами становила 62%, то у 2018 році вона досягла 83% (рис.1).  

 
Рис. 1. Частка виробництва цукру цукровими групами  

в загальній структурі галузі, % 
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України 

 

Результати компаративного аналізу існуючих наукових підходів до розкриття 

поняття «дочірнє підприємство» показали варіативність його тлумачення. У 

результаті аналізу наукових поглядів з метою ідентифікації суб’єктів здійснення 

внутрішньогрупових операцій та правил їх облікового відображення 

сформульовано уточнене визначення сутності дочірнього підприємства як суб’єкта 

господарювання, статутний капітал якого створений за рахунок материнського 

підприємства або в якому материнське підприємство має контрольний пакет. 
Доведено, що чіткий розподіл внутрішніх операцій на 

внутрішньогосподарські операції, які здійснюються в межах  однієї юридичної 
особи, і внутрішньогрупові операції, які здійснюються в межах групи підприємств 
між окремими юридичними особами допоможе ідентифікувати внутрішні операції 
групи підприємств з метою виявлення їх впливу на показники консолідованої 
фінансової звітності. Належне встановлення передумови виникнення тієї чи іншої 
операції між учасниками групи об’єднання підприємств дасть можливість 
правильно зафіксувати її в системі бухгалтерського обліку та включити у 
відповідний аналітичний звіт внутрішньогрупової звітності групи. 

Для детального та всебічного оцінювання сутності розрахунків у середині 
групи підприємств, слід доповнити традиційну класифікацію для цілей 
комплексної характеристики особливостей внутрішньогрупових операцій групи 
підприємств. Пропонуємо такі класифікаційні ознаки: напрям інтеграції, 
належність до зовнішньоекономічної діяльності, до виду економічної діяльності, 
відповідно до типу консолідованої групи, потенціал забезпечення 
платоспроможності, законність операцій, стабільність інтервалів формування, 
передбачуваність виникнення, характер впливу на консолідовану звітність(рис. 2). 
Наведені класифікаційні ознаки мають різне призначення і використовуються як у 
межах обліку групи, що позитивно впливає на правильну реєстрацію господарських 
транзакцій на відповідних рахунках й субрахунках в аналітичному обліку, так і при 
підготовці консолідованої звітності. 
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Рис. 2. Класифікація внутрішньогрупових операцій  
Джерело: розроблено автором  

 

Традиційний підхід, доповнений авторськими класифікаційними ознаками, 

надає можливість послідовно реалізовувати облік та аудит різних видів 

розрахункових потоків між підприємства для забезпечення фінансової стійкості, 

досягнення стратегічних цілей групи.  

У другому розділі «Методичні та організаційні засади обліку та звітності 
внутрішньогрупових операцій» обґрунтовано підходи до вдосконалення 
організації облікового відображення внутрішньогрупових операцій груп 
підприємств цукрової промисловості, виявлено вплив внутрішньогрупових 
операцій на показники консолідованої фінансової звітності, виокремлено 
елементи корпоративної облікової політики групи підприємств у частині 
відображення внутрішньогрупових операцій. 

За оцінкою чинної методики обліку внутрішньогрупових операцій визначено, 
що організація їх аналітичного обліку не відповідає повною мірою сучасним 
інформаційним запитам управління. Концептуальним недоліком чинної методики є 
те, що на єдиному рахунку накопичується інформація про операції і з дочірніми, 
і з асоційованими підприємствами, виникають труднощі з елімінацією 
внутрішньогрупових операцій при складанні консолідованої звітності. Це знижує 
аналітичність, інформаційну цінність облікової інформації, ускладнює контроль за 

Для потреб контролюючих і 

статистичних органів держави 
Для потреб підприємств групи 

За типом консолідованої 
групи операції всередині: 
- сировинних груп; 
- фінансових груп; 
- промислових груп; 
- торгівельних груп 

Напрямок інтеграції: 

- горизонтальні; 
- вертикальні; 
- конгломератні (кругові); 
- родові; 
- паралельні 

За видом економічної 

діяльності: 

- між підприємствами 

одного виду економічної 

діяльності; 
- між підприємствами 
різних видів 
економічної діяльності 

Належність до ЗЕД: 

- внутріш ньоекономічні 
- зовнішньоекономічні 

Відділ 

бюджетування 

материнського 

підприємства 

За рівнем 

передбачуваності: 
- планові; 
- незаплановані. 

За законністю 
операцій: 

- легальні; 
- тіньові 

За стабільністю 

інтервалів 

формування: 
- регулярний 
потік розрахунків 
з рівномірними 
часовими 
інтервалами; 
- регулярний 
потік розрахунків 
з нерівномірними 
часовими 
інтервалами 

За учасниками 

групи: 

- операції між 

материнським і 

дочірніми 

підприємствами; 
- операції між 
дочірніми 
підприємствами 

Менеджмент 
материнського 
підприємства 

За можливістю 

забезпечення 

платоспроможності: 

- ліквідні; 
- неліквідні. 

Служба 
внутрішнього 

аудиту 
материнського 
підприємства 

За характером 

впливу на 

консолідовану 

звітність 

внутрішньо-

групові операції: 

- з інвестиціями 

та дивідендами;  
- з надання 
позик; 
- з реалізації 
продукції, 
виконання робіт, 
послуг; 
- з надання 
активів в оренду 

Внутрішньогрупові операції 
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дотриманням платіжної дисципліни, отримання повної та достовірної інформації 
про вид та вартісне вираження операцій, що відбуваються між учасниками групи 
підприємств. Для вирішення зазначеної проблеми надано низку пропозицій з 
удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку у частині відображення 
передачі активів і зобов'язань між підприємствами групи. Облік таких операцій 
запропоновано здійснювати на окремому рахунку бухгалтерського обліку 32 
«Внутрішньогрупові операції» з відкриттям відповідних субрахунків (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Облік внутрішньогрупових операцій та інформаційних потоків на 

рахунку 32 «Внутрішньогрупові операції» 
Джерело: розроблено автором 

За даними критичного аналізу стану обліку внутрішньогрупових операцій в 

групах підприємств доведено, що інформаційне забезпечення процесу складання 

консолідованої фінансової звітності та внутрішнього аудиту в частині 

внутрішньогрупових операцій залежить від якості, повноти, достовірності й 

обґрунтованості облікових даних та обумовлює потребу у належному 

документальному забезпеченні внутрішньогрупових операцій для підвищення 

якості  аудиторських процедур і пошуку шляхів спрощення процесу консолідації 

фінансової звітності.  

За результатами дослідження системи інформаційного забезпечення 

внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій в групі підприємств 

розроблено пропозиції для вдосконалення системи внутрішньої бухгалтерської 

звітності та обґрунтовано напрями її використання у процесі консолідації 

фінансової звітності. Запропоновані доповнення до форм внутрішньої 

321 «Внутрішньогрупові 

розрахунки за необоротні 

активи» 

322 «Внутрішньогрупові 

розрахунки за готову 

продукцію, товари» 

323 «Внутрішньогрупові 

розрахунки за запаси» 

325 «Внутрішньогрупові 

дивіденди» 
 

324 «Внутрішньогрупові 

розрахунки за роботи, 

послуги» 

Накопичується інформація 

про внутрішньогрупову 

реалізацію необоротних 

активів, товарів, готової 

продукції, запасів між 

підприємствами однієї групи 

 

32 «Внутрішньогрупові операції» 

326 «Внутрішньогрупові 

позики» 

Інформація про 

такі операції 

відображається 

у спеціально-

розробленому 

реєстрі 

внутрішньогру-

пових операцій 

«Реєстр 

відображення в 

бухгалтерському 

обліку 

внутрішньо 

групових 

розрахунків 

підприємств 

групи» 
Накопичується інформація 

про позики між 

підприємствами групи 

 

Накопичується інформація 

про розрахунки за 

нарахованими дивідендами 

 

Накопичується інформація 

про розрахунки з надання 

послуг та виконання робіт 

підприємствами однієї 

групи. 
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бухгалтерської звітності за відповідними операціями сприяють формуванню 

максимально повної, підтвердженої, об'єктивної інформаційної бази та дають змогу 

узагальнити інформацію за необхідними для управління аналітичними розрізами 

(за контрагентами, валютою, договорами). Використання запропонованих форм 

внутрішньої бухгалтерської звітності на практиці допомагає накопичувати та 

узагальнювати інформацію про внутрішньогрупові операції із метою отримання 

фінансового результату, спрощувати процес консолідації фінансової звітності щодо 

виключення сальдо внутрішньогрупових операцій, аналізувати ефективність їх 

проведення.  

На основі аналізу теоретичних розробок і практичного досвіду, доведено, що в 

останні роки важливість створення єдиних систем бухгалтерського обліку, 

впровадження стандартів бухгалтерського обліку та стандартизації бухгалтерської 

практики усвідомили всі зацікавлені сторони на рівні великих груп підприємств, 

адже це призводить до підвищення своєчасності, повноти та достовірності 

інформації. З метою регулювання порядку складання і аудиту консолідованої 

фінансової звітності в частині внутрішньогрупових операцій запропоновано 

елементи корпоративної облікової політики групи підприємств, які регулюють 

бухгалтерський облік внутрішньогрупових операцій у частині методичної та 

організаційно-технічної складової, зокрема, окреслено об’єкти обліку, що 

сприятиме процесу консолідації та в результаті дасть можливість отримати 

достовірну консолідовану фінансову звітність про діяльність всієї групи загалом. 

Обґрунтовано, що при формуванні облікової політики для групи підприємств 

цукрової промисловості, варто зважати на її специфіку. Виокремлено головні 

чинники, що є обов’язковими для врахування саме в агропромислових групах 

підприємств, які мають суттєвий вплив на вибір та обґрунтування облікової 

політики груп підприємств цукрової промисловості (порядок оцінювання 

сільськогосподарської продукції; звітний період не збігається з календарним 

роком; сезонність виробництва сільськогосподарської продукції, залежність від 

природно-кліматичних умов; отримання декількох видів продукції від однієї 

культури або виду тварин; територіальне розміщення сільськогосподарського 

виробництва) 

Врахування виокремлених чинників при формуванні облікової політики груп 

підприємств цукрової промисловості сприятиме забезпеченню надійності і 

точності інформації, що формується в корпоративній обліковій системі, дасть 

змогу складати достовірну консолідовану та внутрішню  звітність у фінансовому та 

управлінському обліку, слугуватиме потужним інструментом оптимізації 

податкового навантаження. 

У третьому розділі «Методичні засади та організація внутрішнього 

аудиту внутрішньогрупових операцій» визначено особливості інтегрованої 

моделі внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій групи підприємств 

цукрової промисловості, запропоновано методичне забезпечення внутрішнього 

аудиту внутрішньогрупових операцій як передумови здійснення дієвого управління 

діяльністю групи підприємств, проаналізовано специфіку та визначено характер 

ризиків корпоративних систем цукрової промисловості, запропоновано методичні 
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підходи ризик-орієнтованої аудиторської оцінки якості функціонування групи 

підприємств. 

Результати дослідження вітчизняного досвіду показали, що нормативне 

забезпечення внутрішнього аудиту в Україні узгоджено з міжнародними 

стандартами професійної практики внутрішнього аудиту, які розроблені та 

впроваджені у практику Міжнародним інститутом внутрішніх аудиторів. Разом з 

тим недостатня розробка методологічних та методичних положень, що 

враховують вітчизняні особливості, гальмує процес впровадження внутрішнього 

аудиту у бізнес-практику підприємств. До чинників, які негативно впливають на 

роботу підрозділів внутрішнього аудиту належать: недостатня підтримка з боку 

керівництва, Ради, комітету з аудиту та недостатні повноваження внутрішнього 

аудиту; відсутність реальної незалежності від менеджменту; недостатній рівень 

професійних компетентностей та досвіду внутрішніх аудиторів; недостатність 

бюджету та кадрового ресурсу; недостатні комунікації з підрозділами та значні 

витрати часу на одержання інформації. 

Встановлено, що у вітчизняній практиці існує підпорядкованість підрозділу 

внутрішнього аудиту керівництву підприємства. Такий стан справ не забезпечує 

обслуговування інтересів власників (акціонерів) та не дає можливості для 

належної реалізації таких принципів аудиту як незалежність та об'єктивність. З 

метою виконання сучасної місії та завдань внутрішнього аудиту необхідно 

дотримуватися позитивної зарубіжної практики щодо підпорядкування служб 

внутрішнього аудиту комітетові з аудиту при наглядовій раді.  

Визначено, що особливістю створення інтегрованої моделі внутрішнього 

аудиту групи підприємств цукрової промисловості є використання елементів 

організаційного проектування, яке являє собою процес створення та 

функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в групі підприємств і зв’язків 

усередині неї. Інтеграція передбачає взаємодію підрозділів внутрішнього аудиту в 

кожній бізнес-одиниці з підрозділом внутрішнього аудиту материнського 

підприємства, що працюють за єдиною методологією на основі загальних цілей, 

завдань та принципів функціонування групи.  

Упорядкування діяльності підрозділу внутрішнього аудиту підприємств 

групи та забезпечення її ефективності передбачає створення регламентів, що 

визначають його організаційну та технічну сторони. Положення про службу 

(підрозділ) внутрішнього аудиту материнського підприємства має надавати 

повноваження щодо ініціювання спілкування з керівниками, працівниками 

підприємства, його структурними підрозділами, а також мати доступ до будь-

якої документації та інформації підприємства та його дочірніх підприємств, у 

тому числі електронних баз даних у режимі перегляду, управлінської 

інформації, документів з прийняття рішень органами управління. В роботі 

розроблено та запропоновано використовувати в практичній діяльності 

положення про внутрішній аудит, посадову інструкцію внутрішнього аудитора 

та рекомендації щодо створення внутрішньофірмових стандартів. У сучасних 

умовах серед функціональних завдань, які вирішуються підрозділами 

внутрішнього аудиту переважають функції щодо перевірки достовірності та 

цілісності фінансової інформації та виявлення фактів зловживань та порушень. 
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Разом з тим сучасна світова практика свідчить про достатньо високий 

статус та певну іншу спрямованість функцій внутрішнього аудиту – додання 

вартості суб’єкту господарювання, якщо вона враховуючи стратегію, цілі та 

ризики, намагається запропонувати шляхи покращення процесів корпоративного 

управління, управління ризиками та внутрішнього контролю (рис.4) 

Рис. 4. Основні функції внутрішнього аудиту внутрішньогрупових 

операцій 
Джерело: розроблено автором 

Ефективне корпоративне управління групою та окремими підприємствами 

групи є важливим для  економічного зростання, фінансової та інвестиційної 

привабливості групи підприємств, зокрема цукрової промисловості. Зі 

зростанням масштабів інтеграції загострюються проблеми координації 

управлінських рішень, обміну інформацією, контролю виконання завдань 

різними ланками управління. Наявність та незалежність внутрішнього аудиту є 

ключовим компонентом для ефективної роботи корпоративного управління. 

Разом з тим внутрішній аудит корпоративного управління групою підприємств 

Корпоративне управління. 

Основна мета – досягнення 

оптимального балансу інтересів усіх 

сторін 

Внутрішній аудит внутрішньогрупових операцій оцінювання та покращення 

ефективності процесів управління підприємствами групи, процесів управління 

ризиками і внутрішнього контролю 

Внутрішній аудит 

управління ризиками 

має оцінювати ефективність 

процесів управління 

ризиками в сфері 

корпоративного управління, 

операційної діяльності та 

інформаційних систем  та 

сприяти їх удосконаленню 

 

Внутрішній аудит 

внутрішнього контролю 
має сприяти в забезпеченні 

ефективних контролів за 

допомоги оцінки їх 

достатності,ефективності 

та продуктивності,  а 

також шляхом їх 

постійного вдосконалення 

Внутрішній аудит 

корпоративного управління 

має оцінювати та надавати 

відповідні рекомендації щодо 

удосконалення процесу 

корпоративного управління 

внутрішньогрупових операцій 

Складання плану аудиту внутрішньогрупових операцій за поставленими цілями та 

встановленими критеріями 

Застосування процедур внутрішнього аудиту 

 

Оцінювання результатів аудиту досягнення поставлених цілей 

Формування висновків та рекомендацій за результатами перевірки 

 

Моніторинг 

 

Група підприємств. Основна мета – 
досягнення певних стратегічних і 

тактичних завдань групи та 
забезпечення конкурентоздатності й 
ефективної господарської діяльності 
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спрямований на оцінювання та надання рекомендацій з його удосконалення  

щодо: прийняття узгоджених стратегічних та операційних рішень групою 

підприємств; координування діяльності та обміну інформацією між 

материнським підприємством та його дочірніми підприємствами; забезпечення 

ефективного управління діяльністю групи підприємств та відповідальності 

кожного підприємства групи; гарантування забезпечення інтересів всіх 

учасників групи з урахування відносин контролю між материнським та 

дочірніми підприємствами, тощо. 

Виконання цілей та досягнення завдань діяльності групи підприємств 

перебувають під загрозою ризиків і потребують відповідних дій, щоб їх 

уникнути, прийняти, передати або мінімізувати. Управління ризиками групи 

підприємства – це процес, здійснюваний радою директорів, менеджерами та 

іншими працівниками підприємств групи, який починається з розробкою 

стратегії групи і торкається всієї діяльності підприємств групи. Він спрямований 

на визначення бізнес - процесів та ризиків, пов'язаних з цими процесами, а також 

контроль того, щоб не був перевищений «ризик апетит» групи підприємств та 

забезпечувалась розумна гарантія досягнення цілей. 

Виявлено, що найбільші групи підприємств цукрової промисловості (ТОВ 

«Астарта-Київ», ТзОВ «Радехівський цукор», ТОВ «Укрпромінвест-Агро», ТОВ 

«Україна 2000») застосовують різні підходи до управління ризиками, зокрема, 

активно впроваджується система управління ризиками, що діє на основі 

особливого підходу до управління групою підприємств, який полягає у 

прогнозуванні і скороченні негативних наслідків невизначеності очікуваних 

результатів діяльності; розробляється і діє єдиний підхід до процесу управління 

ризиками, зафіксований в корпоративному стандарті, що являє собою системний 

безперервний процес виявлення ризиків, їх оцінювання, а також управління і 

контролю. 

Завдання внутрішнього аудиту підприємств групи щодо управління 

ризиками полягає в оцінюванні процесів ідентифікації та зведення до 

прийнятного рівня ризиків групи, надання впевненості власникам та 

менеджерам у тому, що розроблена ними стратегія управління ризиками, 

адаптована до особливостей функціонування та стратегії групи підприємств та є 

ефективною. 

Запропоновано методику проведення ризик-орієнтованого аудиту 

внутрішньогрупових операцій груп підприємств цукрової промисловості 

здійснювати з використанням процесного підходу. Такий метод полягає у 

визначення основної мети діяльності групи підприємства, внутрішньогрупових 

процесів, необхідних для її досягнення, та зосередженні уваги на ризиках, які 

заважають господарським процесам для забезпечення мети. За результативністю 

впливу ризиків, пов'язаних з кожним внутрішньогруповим процесом, доцільно 

визначати найбільш значні процеси, яким перешкоджають найбільш суттєві 

ризики та провести їх аудит впершу чергу. Встановлення взаємозв'язку між 

ризиками і процесами дає можливість конвертувати ризики в план та програму 

внутрішнього аудиту. 
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Для цілей прийняття рішень щодо управління ризиками потрібен спосіб 

визначення значущості ідентифікованого ризику. Це допоможе також 

спрямовувати внутрішній аудит на ті ризики, які становлять для підприємства 

найбільшу загрозу. Інтегрована оцінка рівнів суттєвості ризиків встановлюється 

на підставі двох основних елементів ризику: наслідку ризику та ймовірності 

настання ризику. Використання розглянутих в роботі бальних та математичних 

методів оцінки ризиків сприяє належній ідентифікації ризиків за окремими 

внутрішньогруповими процесами та проведення внутрішнього аудиту. 

Обгрунтовано доцільність створення материнським підприємством реєстру 

ризиків, згрупованих за окремими внутрішньогруповими процесами, що сприяє 

ефективному застосуванню методики внутрішнього ризик-орієнтованого аудиту.  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні, організаційні та методичні 

положення та запропоновано практичні рекомендацій щодо вдосконалення обліку 

та внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій. Узагальнення отриманих 

результатів надало можливість сформулювати висновки та пропозиції 

теоретичного і практичного характеру. 

1. Організація системи бухгалтерського обліку визначається організаційною 

структурою та організаційно-правовими формами об’єднань підприємств. 

Наявність термінологічної неузгодженості в частині визначення сутності понять 

«дочірнє підприємство», «група підприємств», «холдинг» призводить до 

неоднозначного їх розуміння в процесі використання різними суб’єктами. 

Запропоновані уточнені підходи щодо трактування цих понять, сприяють 

узгодженості понятійного апарату, дають можливість встановити напрями 

ефективної організації бухгалтерського обліку в частині чіткої ідентифікації 

суб’єктів здійснення внутрішньогрупових операцій та порядку підготовки 

облікової інформації для професійних користувачів. 

2. Активний процес глобалізації світової економіки, розвиток інтеграційних 

процесів, поглиблення консолідації стали передумовами об’єднання підприємств та 

утворення їх груп. Взаємодія окремих об’єктів групи підприємств призводить до 

виникнення різних видів внутрішніх операцій, які вимагають ефективного 

управління ними. Серед внутрішніх операцій особливе місце належить 

внутрішньогруповим. Віднесення певних операцій групи підприємств до категорії 

внутрішньогрупових має важливе значення при консолідації фінансової звітності. 

Адже відображення внутрішньогрупових операцій в обліку має вплив на 

фінансовий результат дочірнього підприємства, податок на прибуток 

материнського та його дочірніх підприємств. Отримання достовірної інформації 

для прийняття ефективних управлінських рішень щодо управління 

внутрішньогруповими операціями є можливим за умови застосування їх 

удосконаленої класифікації. Класифікація, яка слугує базою для визначення 

організації аналітичного обліку, є неповною, якщо не враховує потреби внутрішніх 

користувачів інформаціїї щодо внутрішньогрупових операцій. Класифікація 

внутрішньогрупових операцій, що найбільше відповідає запитам користувачів 

інформації, повинна охоплювати такі ознаки, як: «напрям інтеграції» та «ступінь 

безпосереднього впливу на консолідовану звітність». Впровадження 
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запропонованих класифікаційних ознак щодо внутрішньогрупових операцій, дасть 

можливість правильно зафіксувати їх в системі бухгалтерського обліку та 

включити у відповідний внутрішній аналітичний звіт. 

3. Найефективнішою формою організації облікового процесу в групі 

підприємств цукрової промисловості може бути визнана така, яка дає змогу 

вирішити проблему контролю за діяльністю дочірніх підприємств і нівелювати 

певні труднощі, що виникають через територіальну роз’єднаність бізнес-одиниць 

групи. Створення інтегрованої моделі внутрішнього аудиту групи підприємств 

цукрової промисловості передбачає використання елементів організаційного 

проектування, яке являє собою процес створення такої структури (підрозділу 

внутрішнього аудиту в групі підприємств) і зв’язків усередині неї. Інтеграція 

передбачає взаємодію підрозділів внутрішнього аудиту в кожній бізнес-одиниці з 

підрозділом внутрішнього аудиту материнського підприємства, що працюють за 

єдиною методологією на основі загальних цілей, завдань та принципів 

функціонування групи. Визначено, що особливості організації підрозділу 

внутрішнього аудиту залежать від підходів до процесу її інтеграції в систему 

корпоративного управління групою підприємств.  

4. В умовах євроінтеграції обліково-інформаційне забезпечення 

внутрішньогрупових операцій в групах підприємств набуває відчутно нового, 

концептуального значення, оскільки низка підприємств, об'єднаних в групу, є 

більш інвестиційно привабливими, ніж поодинокі підприємства. Недосконалість 

діючої практики відображення в обліку внутрішньогрупових операцій потребує 

вдосконалення інформаційної моделі їх відображення у системі бухгалтерського 

обліку. Запропонована модель супроводжується впровадженням додаткового 

рахунку бухгалтерського обліку 32 «Внутрішньогрупові операції» з відкриттям до 

нього відповідних субрахунків та аналітичних рахунків, що надає можливість 

спростити контроль за дотриманням платіжної дисципліни, отримати повну та 

достовірну інформацію про вид та вартісне вираження операцій, що відбуваються в 

межах групи підприємств.  

5. Недоліки формування обліково-інформаційного забезпечення управління 

внутрішньогосподарськими операціями негативно позначаються на створенні 

інформаційної бази для складання консолідованої фінансової звітності та 

проведення внутрішнього аудиту внутрішньогосподарських операцій. Неповне, 

викривлене відображення внутрішньогосподарських операцій в облікових 

регістрах, неуніфікованість документації окремих підприємств групи, 

недосконалість відображення в обліку внутрішньогосподарських операцій суттєво 

знижують корисність облікової інформації, що унеможливлює прийняття 

оперативних ефективних управлінських рішень. Застосування на практиці 

запропонованих форм внутрішньої бухгалтерської звітності за відповідними 

операціями сприяють формуванню максимально повної, підтвердженої, об'єктивної 

інформаційної бази, дають змогу узагальнити інформацію за необхідними для 

управління аналітичними розрізами та спрощують процес складання 

консолідованої фінансової звітності.  
6. Консолідовані показники фінансової звітності групи підприємств залежать 

від результатів діяльності кожного окремого об’єкта, який входить до складу групи 
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(показник їх кореляції є доволі високим). Облікова політика є специфічною в 

різних підприємствах групи щодо тих елементів, які не впливають на фінансову 

звітність. Щодо елементів облікової політики, які впливають на консолідовану 

фінансову звітність, то вони мають бути узгодженими для всіх підприємств групи. 

З метою забезпечення достовірності показників консолідованої фінансової 

звітності виділено елементи корпоративної облікової політики групи підприємств у 

частині відображення в ній внутрішньогосподарських операцій. Врахування 

зазначених елементів облікової політики дозволяє розробити єдиний підхід до 

формування показників звітності в межах групи підприємств, що в результаті 

створює умови для підвищення достовірності показників консолідованої 

фінансової звітності. 

7. Потенціал внутрішнього аудиту в умовах невизначеності та ризиків полягає 

у створенні системи моніторингу в управлінні ключовими бізнес-процесами, 

основою якої є формування проектів управлінських рішень і застосування 

процедур, спрямованих на підвищення ефективності діяльності групи підприємств, 

а також отримання релевантної інформації, необхідної для оцінки ризиків і 

прогнозування розвитку групи підприємств. Саме тому внутрішній аудит у разі 

системного підходу до вирішення основних проблем набуває пріоритетного 

значення в системі корпоративного управління.  

8. Створення в групі підприємств підрозділу внутрішнього аудиту, одним із 

завдань якого є перевірка стану бухгалтерського обліку внутрішньогрупових 

операцій всіх учасників групи є стартегічно необхідним. Запропонована 

організаційна структура в складних об’єднаннях груп підприємств дасть змогу 

здійснювати внутрішній аудит корпоративного управління групою підприємств, 

управління ризиками та внутрішнього контролю – і реалізовувати такі можливості 

внутрішнього аудиту: незалежний та об’єктивний контроль діяльності групи 

підприємств; оцінювання ризиків; оцінювання ефективності діючої системи 

ведення бізнесу; оцінювання відповідності діяльності групи визначеним цілям; 

аналіз результативності та ефективності діяльності групи; перевірка коректності 

фінансової та податкової звітності і відповідності її законодавству. З метою 

отримання достовірних показників консолідованої фінансової звітності розроблено 

робочу схему перевірки правильності виключення впливу внутрішньогрупових 

операцій, що розкриває інформацію про підприємства, які є учасниками 

внутрішньогрупових операцій; суми внутрішньогрупових операцій та розрахунків. 

9. Розроблено і адаптовано до специфіки внутрішнього аудиту корпоративних 

об’єднань систему критеріїв оцінки впливу ризику, використання яких при 

плануванні й проведенні аудиторських перевірок за квадрантами матриці 

відображення балів ймовірності виникнення та впливу ризику дає змогу визначити 

вплив окремих чинників ризику і центрів відповідальності на коливання ключових 

показників групи підприємств. Використання запропонованих критеріїв оцінки 

впливу ризику забезпечить ефективну діяльності та розвиток групи підприємств, що 

ґрунтуватиметься на своєчасній ідентифікації, запобіганні або мінімізації ризиків. 
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АНОТАЦІЯ 

Солодка Н.В. Облік і аудит внутрішньогрупових операцій на 

підприємствах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності)» – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019.  

У дисертації проаналізовано сучасний стан, динаміку та тенденції розвитку 

груп підприємств цукрової промисловості; встановлено концептуальний зміст 

обліку і внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій в системі 

корпоративного управління. Обґрунтовано підходи до вдосконалення організації 

облікового відображення внутрішньогрупових операцій груп підприємств цукрової 
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промисловості, виявлено вплив внутрішньогрупових операції на показники 

консолідованої фінансової звітності, виокремлено елементи корпоративної 

облікової політики групи підприємств у частині відображення внутрішньогрупових 

операцій. Визначено особливості інтегрованої моделі внутрішнього аудиту 

внутрішньогрупових операцій групи підприємств цукрової промисловості, 

запропоновано методичне забезпечення внутрішнього аудиту внутрішньогрупових 

операцій як передумови здійснення дієвого управління діяльністю групи 

підприємств, проаналізовано специфіку та визначено характер ризиків 

корпоративних систем цукрової промисловості, запропоновано методичні підходи 

ризик-орієнтованої аудиторської оцінки якості функціонування групи підприємств.  

Ключові слова: внутрішньогрупові операції, внутрішній аудит 

внутрішньогрупових операцій, облік у групі підприємств, корпоративна облікова 

політика, ризик-орієнтований аудит. 

АННОТАЦИЯ 

Солодка Н.В. Учет и аудит внутригрупповых операций на предприятиях. 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 

экономической деятельности)» – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертации проанализировано современное состояние, динамику и 

тенденции развития групп предприятий сахарной промышленности; установлено 

концептуальное содержание учета и внутреннего аудита внутригрупповых 

операций в системе корпоративного управления. Обоснованы подходы к 

совершенствованию организации учетного отражения внутригрупповых операций 

групп предприятий сахарной промышленности, выявлено влияние 

внутригрупповых операции на показатели консолидированной финансовой 

отчетности, выделены элементы корпоративной учетной политики группы 

предприятий в части отражения внутригрупповых операций. Определены 

особенности интегрированной модели внутреннего аудита внутригрупповых 

операций группы предприятий сахарной промышленности, предложено 

методическое обеспечение внутреннего аудита внутригрупповых операций как 

предпосылки осуществления эффективного управления деятельностью группы, 

проанализирована специфика и определен характер рисков корпоративных систем 

сахарной промышленности, предложены методические подходы риск-

ориентированной аудиторской оценки качества функционирования группы. 

Ключевые слова: внутригрупповые операции, внутренний аудит 

внутригрупповых операций, учет в группе компаний, корпоративная учетная 

политика, риск-ориентированный аудит. 

SUMMARY 

Solodka N.V. Accounting and auditing of intragroup transactions at 

enterprises. – The manuscript. 

The thesis for attaining the Candidate Degree in economic science. Specialty 

08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by Type of Economic Activities). – Taras 
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Schevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2019 

The thesis paper presents the complex characteristics of the economic nature of 

the processes of "integration", categories "group of enterprises", "holding company", 

"subsidiary company". The intragroup transactions are separated within the group of 

enterprises; the current state, dynamics and the groups of the sugar industry enterprises 

development tendencies are analyzed; the conceptual content of accounting and 

internal audit of intragroup transactions in the corporate governance system is 

established. It is determined that their analytical accounting arrangement does not fully 

meet modern information requirements of management according to the current 

accounting methodology evaluation of intragroup transactions. The conceptual 

disadvantage of the current methodology is that information on transactions with both 

subsidiary and associated companies is accumulated on a single account, and there are 

difficulties in eliminating intragroup transactions in drawing up consolidated 

statements. A number of proposals have been made to solve this problem on 

improving the plan of accounts to reflect the transfer of assets and liabilities among the 

Group's enterprises. Accounting for such transactions is proposed to be carried out in a 

separate book-keeping account 32 "Intragroup transactions" with the opening of 

relevant sub-accounts. In order to regulate the order of drawing and control of the 

consolidated financial statements in terms of intragroup transactions, the elements of 

corporate accounting policy of the group of enterprises regulating the accounting of 

intragroup transactions in terms of methodological and organizational and technical 

component are proposed, in particular, the objects of accounting are facilitated and, as 

a result, it will provide consolidation process and allow to obtain reliable consolidated 

financial statements on the activity of the group. 

Proposals on the internal accounting system improvement were developed in the 

group and the directions of its use in the process of consolidation of financial 

statements were substantiated according to the results of the studying information 

support system of the internal audit intragroup transactions. The integrated model 

features of internal audit of intra-group operations for the sugar industry group are 

defined. The methodological support of internal audit of intra-group operations as a 

prerequisite for effective management of the activity of a group of enterprises is 

proposed. Methodological approaches of risk-oriented audit assessment of quality 

functioning a group of enterprises are suggested. It is defined that the audited entity 

data statements of the groups of enterprises must include a complex of systems 

generating information flows on the status, results and prospects of their activity, 

taking into account the impact of inefficient functioning risks on the future 

development of these companies.Thus, the need for a new level quality audit is 

becoming more urgent, i.e. the risk-oriented approach introduction into the audit 

procedure, which involves identifying and evaluating a large number of risks in 

individual business processes, as opposed to the earlier concept, is based on the 

general audit risk calculation. 

Keywords: intragroup transactions, internal audit of intragroup transactions, 

group of enterprises, corporate accounting policy, risk-oriented audit. 


