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Стандарти та методичне керівництво -
Міжнародні основи професійної практики 

(IPPF)® 

Міжнародні основи професійної практики (International
Professional Practices Framework), є методологічними
принципами, що становлять авторитетне керівництво, яке
оприлюднено Інститутом внутрішніх аудиторів.

Інститут внутрішніх аудиторів представляє професіоналам
внутрішнього аудиту всесвітнє методичне керівництво IPPF
як обов'язкове до застосування і настійно рекомендоване.

Інститут внутрішніх аудиторів – це надійний, всесвітній,
орган який встановлює методичні принципи для
організації діяльності внутрішнього аудиту.
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Стандарти Інституту внутрішніх аудиторів

➢ Суть Стандартів IPPF:

▪ підкреслити базові принципи, які представляють практику внутрішнього
аудиту;

▪ надати основи для виконання і розширення меж області додаткової
вартості внутрішнього аудиту;

▪ встановити базу для оцінки виконання завдань внутрішнього аудиту;
▪ сприяти вдосконаленню організаційних процесів і операцій.

➢ Стандарти сфокусовані на принципах, обов'язкові вимоги яких складаються
з:
▪ формулювання основних вимог для професійної практики внутрішнього

аудиту і оцінки ефективності її виконання, яка застосовується в
міжнародній практиці організації та окремих її рівнях;

▪ інтерпретації, які роз'яснюють умови і концепцію в рамках
формулювань.

➢ Якщо існує невідповідність між Стандартами та іншими локальними
регулятивними документами, то внутрішні аудитори і діяльність внутрішнього
аудиту повинна відповідати Стандартам, і може відповідати іншим
документам, якщо вони більш жорсткі.
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Стандарти Інституту внутрішніх аудиторів
❑Обов'язкове керівництво

➢ Обов'язкові елементи IPPF:

▪ Ключові принципи
▪ Визначення внутрішнього аудиту
▪ Кодекс етики
▪ Міжнародні стандарти професійної
практики внутрішнього аудиту (Стандарти)

➢ Відповідність принципам, встановленими обов'язковим керівництвом має
важливе значення для професійної практики внутрішнього аудиту. Обов'язкове
керівництво, розроблено на базі належної попередньої юридичної експертизи,
яка включає в себе результати публічного обговорення для отримання
пропозицій від зацікавлених сторін.

❑ Рекомендоване керівництво
➢ Три рекомендованих елемента IPPF:

▪ аналітичні записки
▪ методологічні вказівки
▪ практичний посібник

➢ Рекомендоване керівництво схвалено Інститутом внутрішніх аудиторів через
процес формального затвердження. Цей документ описує практики для
ефективного впровадження Визначення внутрішнього аудиту, Кодексу етики, і
Стандартів.
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Стандарти Інституту внутрішніх аудиторів

Стандарти якісних характеристик(Attribute Standards).

1000 - Цілі, повноваження і відповідальність

1100 - Незалежність і об'єктивність

1200 - Професіоналізм і професійне ставлення до роботи

1300 - Програма гарантії і підвищення якості внутрішнього аудиту

Стандарти діяльності(Performance Standards) 

2000 - Управління аудитом

2010 - Планування

2100 - Суть роботи внутрішнього аудиту

2120 - Управління ризиками

2200 - Планування аудиторського завдання

2300 - Виконання завдання

2400 - Інформування про результати

2500 - Моніторинг дій за результатами завдання

2600 - Розгляд ризику, прийнятого вищим виконавчим керівництвом



https://iia-ua.org

Визначення внутрішнього аудиту

внутрішній аудит — це незалежна, об’єктивна діяльність 

з надання впевненості та консультування, що має 

додавати вартості організації та покращувати її діяльність.

Внутрішній аудит допомагає організації досягти 

поставлених цілей за допомогою систематичного, 

послідовного підходу до оцінки і підвищення ефективності 

процесів управління ризиками, контролю та 

корпоративного управління.
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Практична рекомендація 1312-1: Зовнішні оцінки

Основний відповідний стандарт 1312 – Зовнішні
оцінки

Зовнішні оцінки повинні проводитися щонайменше один 
раз на п'ять років кваліфікованим незалежним експертом
або групою експертів, які не є співробітниками організації. 

Керівник внутрішнього аудиту повинен обговорити з 
радою: 

• форму та періодичність зовнішніх оцінок; та 
• кваліфікацію і незалежність зовнішнього експерта

або групи експертів, у тому числі будь-який
потенційний конфлікт інтересів.
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Основний відповідний стандарт 1312 –
Зовнішні оцінки

Тлумачення: 
Зовнішні оцінки можуть бути проведені у формі повної зовнішньої
перевірки або самооцінки з незалежною зовнішньою ратифікацією. 

Кваліфікований експерт з оцінки або група таких експертів демонструють
компетентність у двох сферах: професійній практиці внутрішнього аудиту 
та проведенні зовнішньої оцінки. Компетентність може проявлятися у 
поєднанні досвіду з теоретичними знаннями. Досвід, набутий в 
організаціях, подібних за розміром, складністю, сектором чи галуззю, а 
також щодо технічних питань, є ціннішим за менш релевантний досвід. 
Якщо зовнішню оцінку проводить група експертів з оцінки, тоді не всі
члени групи повинні мати всі перераховані компетенції, тому що при 
оцінці відповідності вимогам розглядається група в цілому. При оцінці
відповідності експерту з оцінки або групи таких експертів вимогам до 
компетенції, керівник внутрішнього аудиту використовує професійне
судження. 
Незалежність експерту з оцінки або групи таких експертів передбачає
відсутність фактичного або потенційного конфлікту інтересів, а також
відсутність належності або підконтрольності тій організації, до якої
належить функція внутрішнього аудиту.
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Основний відповідний стандарт 1312 –
Зовнішні оцінки

1. Зовнішні оцінки охоплюють весь спектр аудиторської і консультаційної роботи, що виконується
функцією внутрішнього аудиту, і не обмежуються оцінкою програми забезпечення та 
покращення якості. Для досягнення оптимальної користі від зовнішніх оцінок, в обсяг робіт слід
включити порівняльний аналіз, ідентифікацію та звітування щодо найкращих практик, які
могли б сприяти підвищенню ефективності та/або продуктивності роботи функції внутрішнього
аудиту. Цього можна досягти за допомогою повної зовнішньої оцінки кваліфікованим, 
незалежним експертом або групою таких експертів, або за допомогою комплексної внутрішньої
самооцінки з незалежним підтвердженням кваліфікованим, незалежним експертом або групою
експертів. Однак, керівнику внутрішнього аудиту необхідно впевнитися, що обсяг роботи чітко
визначає очікувані результати зовнішньої оцінки у кожному випадку. 

2. Зовнішні оцінки функції внутрішнього аудиту включають сформований висновок щодо всього
спектру аудиторської і консультаційної роботи, виконаної функцією внутрішнього аудиту (або
роботи, яка мала бути виконана згідно статуту ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ 
СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ, у тому числі щодо відповідності
Визначенню внутрішнього аудиту, Кодексу етики, та Стандартам, а також, за необхідності, такі
оцінки включають рекомендації щодо покращення.  Крім відповідності Визначенню
внутрішнього аудиту, Кодексу етики, та Стандартам, обсяг оцінки коригується на розсуд
керівника внутрішнього аудиту, вищого виконавчого керівництва або ради. Такі оцінки можуть
мати значну цінність для керівника внутрішнього аудиту та інших членів функції внутрішнього
аудиту, особливо під час порівняння та обміну досвідом щодо кращих практик.

3. Після закінчення перевірки, вищому виконавчому керівництву та раді надається відповідний
офіційний звіт.
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Основний відповідний стандарт 1312 –
Зовнішні оцінки

4. Існує два підходи до проведення зовнішніх оцінок. Перший – це повна зовнішня оцінка, 
виконана кваліфікованим, незалежним експертом або групою таких експертів. Такий підхід
передбачає залучення зовнішньої команди компетентних професіоналів під керівництвом
досвідченого та професійного менеджера проекту. Другий підхід передбачає залучення
кваліфікованого, незалежного зовнішнього експерта або команди таких експертів для здійснення
незалежного підтвердження внутрішньої самооцінки та звіту, підготовленого функцією
внутрішнього аудиту. Незалежні зовнішні експерти мають бути добре обізнаними щодо провідних
практик внутрішнього аудиту. 

5. Особи, що проводять зовнішню оцінку, не мають жодних зобов'язань або зацікавленості щодо
організації, функція внутрішнього аудиту якої підлягає зовнішній оцінці, так само, як і щодо
персоналу даної організації. Окремі питання щодо незалежності, які мають розглядатися
керівником внутрішнього аудиту після консультації з радою щодо вибору кваліфікованого, 
незалежного зовнішнього експерта або команди таких експертів, включають: 

Будь-який реальний чи потенційний конфлікт інтересів фірм, що: 
• проводять зовнішній аудит фінансових звітів, 
• надають суттєві консультаційні послуги в сфері корпоративного управління, 

управління ризиками, контролю, та в інших пов’язаних сферах, 
• надають допомогу функції внутрішнього аудиту. Суттєвість та обсяг роботи, 

виконаної професійним зовнішнім постачальником послуг має розглядатися зважено; 
Будь-який реальний чи потенційний конфлікт інтересів колишніх працівників організації, що
будуть проводити оцінку. Слід брати до уваги період, впродовж якого ця особа є незалежною від
організації; Особи, які проводять таку оцінку є незалежними від організації, внутрішній аудит 
якої підлягає зовнішній оцінці, і не мають жодного реального або потенційного конфлікту
інтересів. «Незалежність від організації» передбачає відсутність належності до організації або
підконтрольності організації, до якої відноситься функція внутрішнього аудиту. При виборі
кваліфікованого зовнішнього експерта або команди експертів, враховується потенційний або
реальний конфлікт інтересів експерта у зв'язку з його поточними або минулими
взаємовідносинами з цією організацією або з її функцією внутрішнього аудиту, у тому числі участь 
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5. Особи, які проводять таку оцінку є незалежними від організації, внутрішній аудит 
якої підлягає зовнішній оцінці, і не мають жодного реального або потенційного
конфлікту інтересів. «Незалежність від організації» передбачає відсутність належності
до організації або підконтрольності організації, до якої відноситься функція
внутрішнього аудиту. При виборі кваліфікованого зовнішнього експерта або команди
експертів, враховується потенційний або реальний конфлікт інтересів експерта у 
зв'язку з його поточними або минулими взаємовідносинами з цією організацією або з її
функцією внутрішнього аудиту, у тому числі участь цього фахівця у внутрішній оцінці
якості; 
Особи, що працюють в інших підрозділах цієї організації або в пов’язаній організації, 
не можуть вважатися незалежними експертами для проведення зовнішньої оцінки, не 
дивлячись на те, що організаційно вони можуть бути відокремлені від функції
внутрішнього аудиту. «Пов’язаною організацією» може бути материнська компанія, 
партнерська компанія з тієї ж групи, або компанія, яка на постійній основі наглядає, 
контролює чи виконує роботи з надання впевненості щодо якості для організації, 
внутрішній аудит якої підлягає зовнішній оцінці; 
Реальний чи потенційний конфлікт інтересів при проведенні взаємних перевірок. 
Проведення взаємних перевірок між трьома або більше організаціями (наприклад, в 
межах однієї галузі чи іншої групи споріднених організацій, регіональної асоціації або
іншої групи організацій. Взаємні перевірки між двома організаціями не можуть
забезпечити дотримання вимог щодо незалежності; Щоб подолати побоювання
щодо можливого або реального послаблення незалежності в тих ситуаціях, що описані
в цьому параграфі, одна або більше незалежних осіб можуть стати членами групи з 
зовнішньої оцінки для незалежного підтвердження роботи цієї групи з зовнішньої
оцінки.

Основний відповідний стандарт 1312 – Зовнішні оцінки
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Основний відповідний стандарт 1312 –
Зовнішні оцінки

6. Чесність вимагає від членів групи перевірки бути відвертими і неупередженими, 
дотримуючись при цьому умов конфіденційності. Службова і суспільна довіра не 
мають підпорядковуватися особистим інтересам і вигодам. Об'єктивність – це стан 
розуму і якість, що надає цінність послугам оцінювача(ів). Принцип об'єктивності
зобов'язує бути неупередженим, чесним і вільним від будь-яких конфліктів
інтересів. 

7. Проведення зовнішньої оцінки і повідомлення результатів вимагає формування
професійних суджень. Відповідно, особі, що проводить зовнішню оцінку, слід: 
• Бути компетентним, сертифікованим, професійним внутрішнім

аудитором, що володіє актуальним, глибоким знанням Стандартів -СІА; 
• Бути обізнаним щодо кращих практик професії; 
• Мати досвід не менше трьох років нещодавньої роботи у внутрішньому

аудиті на керівному рівні. 

Керівникам груп, що надають зовнішню оцінку, і незалежним експертам, які
підтверджують результати самооцінки, слід мати додатковий рівень компетентності
та досвіду, одержаного під час попередньої роботи в якості членів групи з 
зовнішньої оцінки якості, успішного проходження учбових курсів Інституту
внутрішніх аудиторів з оцінювання якості або подібних, а також мати досвід роботи
на посаді керівника внутрішнього аудиту або на іншій керівній посаді в сфері
внутрішнього аудиту відповідного рівня.
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8. Експертам з перевірки слід мати відповідні знання в сфері технологій та відповідний галузевий
досвід. Особи з досвідом роботи в інших спеціалізованих сферах можуть надавати допомогу команді. 
Наприклад, фахівці з управління ризиками підприємства, ІТ-аудиту, статистичних вибірок, систем 
моніторингу операцій або самооцінки контролю можуть брати участь в певних сегментах такої оцінки.

9. Керівник внутрішнього аудиту залучає вище виконавче керівництво і раду до процесу вибору
підходу до перевірки та відбору експертів для проведення зовнішньої оцінки якості

10.Зовнішня оцінка охоплює широкий обсяг робіт, включаючи наступні функції внутрішнього аудиту: 
Відповідність Визначенню внутрішнього аудиту, Кодексу етики Інституту внутрішніх

аудиторів, Стандартам, а також статуту функції внутрішнього аудиту, планам, політикам, 
процедурам і практикам, а також відповідному законодавству і нормативним вимогам;

• Очікування ради, вищого виконавчого керівництва та операційних менеджерів щодо
діяльності внутрішнього аудиту; 

• Інтеграція функції внутрішнього аудиту в процес корпоративного управління
організації, включаючи відповідні взаємовідносини між ключовими групами, залученими в 
цей процес; 

• Засоби і методи, що використовуються в діяльності функції внутрішнього аудиту; 
• Комплекс знань, досвіду і професійних дисциплін в межах колективу, у тому числі

зосередження персоналу на процесі удосконалення; 
• Визначення того, чи функція внутрішнього аудиту додає вартості організації та 

покращує її діяльність.
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11.Попередні результати перевірки обговорюються з керівником внутрішнього аудиту в ході та 
при підведенні підсумків процесу оцінки. Кінцеві результати повідомляються керівнику
внутрішнього аудиту або іншому посадовцю, який погодив проведення перевірки для організації, 
бажано, з надсиланням копій безпосередньо представникам вищого виконавчого керівництва та 
ради. 
12.Звіт містить наступне: 

Висновок про відповідність функції внутрішнього аудиту Визначенню внутрішнього
аудиту, Кодексу етики та Стандартам, зроблений на основі структурованого процесу оцінки. 
Термін «відповідність» означає, що робота функції внутрішнього аудиту в цілому відповідає
вимогам Визначення внутрішнього аудиту, Кодексу етики та Стандартів. Аналогічно, 
«невідповідність» означає, що вплив і серйозність недоліків в роботі функції внутрішнього аудиту 
настільки істотні, що знижують здатність функції внутрішнього аудиту виконувати свої обов'язки. 
Ступінь «часткової відповідності» Визначенню внутрішнього аудиту, Кодексу етики та/або
окремим стандартам також слід відображати в звіті за результатами незалежної оцінки, якщо це
стосується загального висновку. Надання висновку за результатами зовнішнього оцінювання
вимагає застосування розумного ділового судження, чесності та належної професійної
ретельності; 

Оцінка використання найкращих практик – як тих, що були виявлені під час 
проведення оцінки, так і тих, які потенційно могли б бути застосовані; Рекомендації щодо
удосконалень, за необхідності; 

Відповіді від керівника внутрішнього аудиту, що включають план заходів та строки 
їх впровадження.



https://iia-ua.org

Основний відповідний стандарт 1312 –
Зовнішні оцінки

12.Звіт містить наступне: 
Висновок про відповідність функції внутрішнього аудиту Визначенню внутрішнього

аудиту, Кодексу етики та Стандартам, зроблений на основі структурованого процесу оцінки. 
Термін «відповідність» означає, що робота функції внутрішнього аудиту в цілому відповідає
вимогам Визначення внутрішнього аудиту, Кодексу етики та Стандартів. Аналогічно, 
«невідповідність» означає, що вплив і серйозність недоліків в роботі функції внутрішнього аудиту 
настільки істотні, що знижують здатність функції внутрішнього аудиту виконувати свої обов'язки. 
Ступінь «часткової відповідності» Визначенню внутрішнього аудиту, Кодексу етики та/або
окремим стандартам також слід відображати в звіті за результатами незалежної оцінки, якщо це
стосується загального висновку. Надання висновку за результатами зовнішнього оцінювання
вимагає застосування розумного ділового судження, чесності та належної професійної
ретельності; 

Оцінка використання найкращих практик – як тих, що були виявлені під час 
проведення оцінки, так і тих, які потенційно могли б бути застосовані; 

Рекомендації щодо удосконалень, за необхідності; 
Відповіді від керівника внутрішнього аудиту, що включають план заходів та строки 

їх впровадження. 

13.Для забезпечення відповідальності та прозорості, керівник внутрішнього аудиту повідомляє
результати зовнішньої перевірки якості, у тому числі інформацію про конкретні заплановані
заходи по усуненню недоліків з істотних питань, а також інформацію щодо проведення цих
запланованих заходів, різним зацікавленим сторонам, таким як вище виконавче керівництво, рада 
та зовнішні аудитори.

Зовнішні аудитори включаються до опитування під час проведення Зовнішньої оцінки ВА. 



https://iia-ua.org

Основний відповідний стандарт 1312 –
Зовнішні оцінки

                                               

          
              

          

        

       

            

          

                                  

              
               

            
                

            
                  

         
             

           

                                                                                                                                             

                   



https://iia-ua.org

Основний відповідний стандарт 1312 –
Зовнішні оцінки

                                                                     

                                                                                                           

                                                              

                              

1                                    

11                                

12                                          

            

13                                             

                                 

2                                            

21                                       

22                       

23                      

2                          

2                                 

2                                      

                                           

                                                    

                                              

                      

        

             

                

              

1


