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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ СУБ'ЄКТА 

1. Стратегічна і операційна ролі внутрішнього аудиту в системі

управління організацією. Наявність функціональної стратегії.

2. Основні принципи ефективності організації внутрішнього аудиту.

3. Організаційний статус і завдання аудиту.

4. Управління персоналом.
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СТРАТЕГІЧНА І ОПЕРАЦІЙНА РОЛІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

Внутрішній аудит є невід'ємною частиною організаційного управління

❖ Внутрішній аудит діє самостійно в рамках організації і проводиться

професіоналами з глибоким розумінням важливості рішучого управління,

глибоким розумінням бізнес-систем і процесів та основним прагненням

допомагати своїм організаціям більш ефективно управляти ризиками.

❖ Внутрішній аудит додає вартості організації, коли він орієнтований на

попередження негативних подій, забезпечуючи при цьому об'єктивне

підтвердження достовірності інформації та надаючи уявлення про

результативність та ефективність процесів управління ризиками,

внутрішнього контролю та корпоративного управління.

❖ Цінність і довіру до внутрішнього аудиту збільшується, коли внутрішні

аудитори є проактивними, а їх оцінки містять нові погляди і враховують

майбутній вплив.
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ОБОВ’ЯЗКИ 

КЕРІВНИКА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Керівник внутрішнього аудиту повинен забезпечити:

2000 - ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ   ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО            

АУДИТУ, ЩОБ ВІН ДОДАВАВ  ВАРТОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2010 - ПОСЛІДОВНИЙ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ  ПЛАН

2020 - ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ВИЩИМ КЕРІВНИЦТВОМ ТА РАДОЮ

2030 - АДЕКВАТНІ НАВИЧКИ ТА РЕСУРСИ

2040 - ЗМІСТОВНІ ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ

2050 – КООРДИНАЦІЮ З ІНШИМИ, ЩОБ МІНІМІЗУВАТИ ДУБЛЮВАННЯ

2060 - ПЕРІОДИЧНЕ ЗВІТУВАННЯ ВИЩОМУ КЕРІВНИЦТВУ   ТА РАДІ
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СТРАТЕГІЧНА РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Щоб внутрішній аудит мав можливість виконувати свої обов'язки,

він повинен:

➢ мати належний статус всередині організації,

➢ внутрішні аудитори повинні відчувати постійну підтримку з боку

вищого керівництва і Аудиторського комітету.

Підтримка вищого керівництва покликана продемонструвати, що

діяльність аудиторів розглядається як виключно важлива для

організації і приносить користь.
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Інститут внутрішніх аудиторів визначає стратегію як :

«процес формулювання довгострокових цілей і намірів організації і

вибір відповідних напрямків діяльності, а також відповідний

розподіл ресурсів, які необхідні для досягнення поставлених цілей

всієї організації».

Стратегія діяльності внутрішнього аудиту повинна створювати

умови для розподілу фінансових і людських ресурсів таким чином,

щоб сприяти вищому керівництву в досягненні довгострокових цілей

всієї організації.
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НАСКІЛЬКИ ЦІННОЮ І ЗНАЧИМОЮ МОЖЕ АБО ПОВИННА БУТИ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ?

1. З позиції керівництва, внутрішній аудит в організації має високу цінність і

велике значення.

2. Кодекси корпоративного управління, такі як Закон Сарбейнса-Окслі та

інші, вимагають і рекомендують, щоб організації мали підрозділи

внутрішнього аудиту,

3. 90 % країн-членів Європейського Союзу вимагають і рекомендують, щоб

підрозділи внутрішнього аудиту були в організаціях, які виходять на

міжнародний рівень.

Однак! Діяльність внутрішнього аудиту стосується минулих результатів

організації (того, «що було») і її поточних результатів (того, «що є»).

Ключова роль керівника внутрішнього аудиту полягає в умінні

продемонструвати можливості внутрішнього аудиту стати активним

учасником майбутнього організації (того, «що має бути»).
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1. Акцент на критичних ризики і проблемні питання.

2. Узгодження ціннісної пропозиції з очікуваннями зацікавлених сторін.

3. Зіставлення моделі підбору і утримання висококваліфікованих співробітників і
ціннісного пропозиції.

4. Залучення зацікавлених сторін та управління взаємовідносинами з зацікавленими
сторонами.

5. Розвиток культури, орієнтованої на надання аудиторських послуг

6. Надання економічно ефективних послуг

7. Ефективне використання технологій.

8. Сприяння підвищенню якості та інновацій..

Шукати орієнтири на 
новій картині ризиків 

• Думати і діяти стратегічно. 

• Перебудувати процес

розподілу ресурсів.

• Ефективно використовувати

другу лінію захисту.

Знаходити нові ідеї і ділитися 

ними для поліпшення діяльності 

з управління ризиками 

▪ Мати чітке уявлення про

особливості діяльності.

• Готувати рекомендації та ділитися

передовим досвідом.

• Ефективно використовувати

знання і досвід фахівців

Доносити свої ідеї і 

міркування до 

керівництва компанії 

• Завоювати довіру в ході

безперервного діалогу

• Спростити звітність,

зробивши її більш

зручною для

користувачів

• Звести всі факти в

єдине ціле

Основні признаки

Фундамент
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ЗНАЧИМІСТЬ  ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Ключова 

умова 

успішного 

функціонуван

ня 

внутрішнього 

аудиту в 

організації -

дотримання 

наступних 

принципів 

ефективності

Принцип відповідальності: кожен внутрішній аудитор (як суб'єкт внутрішнього контролю), що працює в

організації, за неналежне виконання контрольних функцій повинен нести економічну, адміністративну та

дисциплінарну відповідальність. Відповідальність повинна бути формально встановлена за виконання

кожної контрольної функції, ясно окресленою і формально закріпленої за конкретним аудитором В

іншому випадку аудитор не буде в належній мірі здійснювати контроль.

Принцип збалансованості, нерозривно пов'язаний з попереднім, означає: аудитору не можна

наказувати контрольні функції, не забезпечені засобами для їх виконання; не повинно бути засобів, не

пов'язаних тією чи іншою функцією. При визначенні обов'язків суб'єкта контролю повинен бути наказаний

відповідний обсяг прав і можливостей і навпаки.

Принцип своєчасного повідомлення про відхилення: інформація про відхилення повинна бути

представлена особам, уповноваженим приймати рішення з відповідних відхилень, в максимально короткі

терміни. Якщо повідомлення запізнюється, небажані наслідки відхилень поглиблюються; об'єкт

переходить вже в інший стан (дія), що позбавляє сенсу сам проведений контроль. При попередньому

контролі несвоєчасне повідомлення про можливість виникнення відхилень також позбавляє сенсу

проведеного контролю.

Принцип комплексності: об'єкти різного типу повинні бути охоплені адекватним внутрішнім аудитом;

не можна домогтися загальної ефективності, зосередивши аудит тільки над відносно вузьким колом

об'єктів.

Принцип відповідності контролюючої і контрольованою систем: ступінь складності системи

внутрішнього аудиту повинна відповідати ступеню складності підконтрольної системи. Успішно впоратися

з різноманітністю в підконтрольній системі може тільки таке контролюючий пристрій, яке саме досить

різноманітно. Необхідно, щоб адекватність досягалася в головному, в принциповому, щоб ланки системи

внутрішнього контролю могли гнучко налаштовуватися на зміни відповідних ланок системи об'єктів

внутрішнього аудиту компанії.

Принцип поділу обов'язків: функції між співробітниками розподіляються таким чином, щоб за однією

людиною не були закріплені одночасно такі функції: санкціонування операцій з певними активами,

реєстрація даних операцій, забезпечення схоронності даних активів, здійснення їх інвентаризації. Щоб

уникнути зловживань і для ефективності аудиту ці функції повинні бути розподілені між кількома особами.

Принцип дозволу і схвалення: має бути забезпечено формальний дозвіл і схвалення всіх операцій

відповідальними офіційними особами в межах їх повноважень.
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Етичні 

принципи, які 

є ключовою 

умовою 

досягнення 

мети 

внутрішнього 

аудиту, 

повинні 

відображати 

такі основні 

моменти:

ПЕВНУ ГАРАНТІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДАЮТЬ ЕТИЧНІ НОРМИ 

ТА ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

незалежність, допомагає внутрішнім аудиторам виконувати аудит неупереджено і висловлювати

об'єктивні судження. Кожен внутрішній аудитор повинен бути незалежний у своїх судженнях як від своїх

колег, включаючи головного внутрішнього аудитора, так і інших працівників організації, включаючи

управлінський персонал. Також слід зазначити, що внутрішні аудитори не повинні отримувати від

працівників або клієнтів (партнерів по бізнесу) організації щось цінне (подарунки і т.п.), яке може

послабити або передбачає згодом ослаблення їх незалежності

об'єктивність, вимагає, щоб внутрішні аудитори виконували свою роботу незалежно, кваліфіковано і

чесно. При складанні звітів про результати перевірок внутрішній аудитор повинен чітко відділяти факти

від домислів. Внутрішній аудитор повинен відмовлятися від проведення перевірок у разі знаходження на

керівних посадах перевіряється підрозділи організації осіб, які перебувають з ним у родинних стосунках.

Внутрішній аудитор не повинен ставити самого себе або бути поставлений керуючими в ситуації, в яких

він не буде в змозі дати об'єктивний висновок

лояльність, внутрішніх аудиторів означає, що вони не повинні бути свідомо втягнуті в нелегальну або

неналежну діяльність, не повинні брати участь в діях або діяльності, які можуть дискредитувати професію

внутрішнього аудитора або ж їх організацію, викликати конфлікт інтересів, нанести шкоду (прямий чи

непрямий) організації або ж шкоду їх здатності бути об'єктивними. Відділ (підрозділ) внутрішнього аудиту

повинен бути самостійний, незалежний і нейтральний по відношенню до рівнів управління, на яких

приймаються рішення - це дозволяє запобігти можливості його участі в боротьбі за розподіл влади в

організації

відповідальність, передбачає готовність внутрішнього аудитора виконувати роботу лише в межах своїх

можливостей і професійної компетенції, а також готовність нести відповідальність не тільки за свої дії,

але і в цілому за неадекватну діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, навіть якщо його особиста

провина відсутня. Внутрішні аудитори повинні намагатися постійно підвищувати свій професійний рівень,

ефективність і якість своїх послуг

конфіденційність означає, що внутрішні аудитори повинні бути обережні в питаннях застосування

інформації, отриманої в процесі виконання своїх функцій. Вони не повинні використовувати

конфіденційну інформацію ні в своїх особистих, ні в будь-яких інших цілях. Крім того, вони не повинні

використовувати службові відносини в своїх особистих цілях. Тут слід зазначити, що, передаючи всі

документи, пов'язані з проведенням перевірок, особі, уповноваженій приймати рішення, внутрішні

аудитори не повинні зберігати поза спеціально відведеними місцями ні копій, ні чорнових записів, ні

будь-якої інформації на любих носіях
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Підрозділ внутрішнього аудиту

Бізнес підрозділи

Правління

Бізнес підрозділи

НАГЛЯДОВА РАДА

і

Аудиторский комітет

Бізнес підрозділи

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СТАТУС ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Основними документами, 

регулюючими діяльність 

підрозділу внутрішнього аудиту 

є: 

Положення про підрозділ 

внутрішнього аудиту 

Положення про взаємодію 

внутрішнього аудиту та 

підрозділів на етапах 

проведення аудиторських 

перевірок і виконання 

рекомендацій аудиторів
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ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Положення 

про підрозділ 

внутрішнього 

аудиту 

визначає

Нормативно-правове 

регулювання

Статус 

незалежність

універсальність

Етичні норми 

аудиторів

Принцип і особливості 

організації 

▪ ієрархічне 

функціонування 

• загальні принципи 

організації

Природа внутрішнього 

аудиту 

• аудит відповідності 

• аудит ефективності 

• аудит менеджменту Обов'язки 

- проведення спільних 

завдань 

- проведення спеціальних 

завдань 

- консультаційні послуги

Підзвітність

Повноваження                 
- охоплює всі сфери діяльності 

- має доступ до всіх документів, 

співробітникам і майну, що належать до 

перевіряється підрозділу
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МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА

1. Положення регламентує підходи, терміни, методи і критерії, які використовуються 

при проведенні перевірок (Методологія побудови аудиторської роботи)

2. Методологія проведення 

перевірок за різними напрямками / процесам 

(Road Map (детальна дорожня карта), стандартизація робочих документів, 

опитувальники, чек-листи)

3. Порядок проведення моніторингу виконання рекомендацій та їх закриття

Підставою в фундаменті успішної роботи підрозділу внутрішнього аудиту є якісна і

докладна нормативна база, яка описувала методи роботи підрозділу і його співробітників

на кожному з етапів діяльності, порядок складання робочих документів та звітності за

результатами аудиторських перевірок

4. Порядок проведення внутрішньої оцінки роботи аудиторів, 

критерії оцінювання (внутрішня оцінка діяльності)
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Персонал є ключовим елементом в побудові успішної роботи внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит 
повинен 

очолювати 
досвідчений і 

кваліфікований 
керівник, 

який

Наявність досвіду роботи в аудиті та розуміє принципи аудиторської 

роботи

Наявність досвіду здійснення оцінки зовнішніх чинників, 
які можуть  вплинути на роботу організації

Володіння профільними знаннями і навичками в області 
аудиту - проведення інтерв'ю, планування, аналізу

Планування та дотримання  програми навчання персоналу

Аналіз досягнутих персоналом за рік результатів за допомогою 
щорічного плану підвищення кваліфікації, 

а також проведення періодичної оцінки рівня їх знань

У розвитку 
персоналу 

внутрішнього 
аудиту важливими 

факторами є

Проведення оцінки компетенцій та складання плану 
розвитку персоналу

Ознайомлення аудиторів з очікуваннями керівництва в частині 
пріоритетності підвищення ними ключових професійних навичок
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Ризик-орієнтоване 

планування 
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Стандарт 2010

Планування 

Керівник внутрішнього аудиту повинен розробити ризик-орієнтований

план для визначення пріоритетів функції внутрішнього аудиту, які

відповідають цілям організації.

Для того, щоб розробити ризик-орієнтований план, керівник внутрішнього

аудиту радиться з вищим виконавчим керівництвом та радою, а також

отримує розуміння стратегій організації, ключових бізнес-цілей, пов’язаних з

ними ризиків та процесів управління ризиками.

В разі необхідності, керівник внутрішнього аудиту повинен переглядати та

коригувати план відповідно до змін комерційної діяльності, ризиків, операцій,

програм, систем та контролів організації.
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РОЗУМІННЯ РИЗИК - ОРІЄНТОВАНОГО АУДИТУ (RBIA)

Ризик - орієнтований аудит (RBIA) - це організація внутрішнього
аудиту таким чином, щоб забезпечити впевненість керівництва
організації і її власників в тому, що система управління ризиками
організації ефективна і охоплює всі ключові ризики діяльності.

Ризик - орієнтований аудит (Risk based internal Auditing) - це
методологія проведення аудиту, яка забезпечує впевненість для
керівництва організації і її власників, що ризики діяльності
ідентифікуються, аналізуються і працюють відповідно до ризик-
апетиту організації.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РИЗИК - ОРІЄНТОВАНОГО АУДИТУ З 

ОЦІНКИ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

➢ Надати впевненості, що процес ідентифікації всіх основних ризиків -

ефективний

➢ Надати впевненості, що ідентифіковані ризики коректно оцінені

менеджментом і ранжовані відповідно до бізнес цілей

➢ Надати впевненості, що відповідальність за ризики відповідним чином

розподілена і відповідає політиці організації

➢ Оцінити процес звітності менеджменту про рівень ризику і результати

управління ризиком

➢ Перевірити і оцінити діяльність менеджменту з підтримки системи

контролю на предмет того, що система контролю за ризиками

впроваджена, функціонує і проводиться моніторинг контролів
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО 

АУДИТУ

➢ Виявити і проаналізувати суттєві операційні ризики, які реалізували

ризикові події бізнес-процесу, що перевіряється, та оцінити систему

внутрішнього контролю

➢ Запропонувати зміну системи внутрішнього контролю, в т.ч. підвищення

ефективності системи контролів, спрямованих на мінімізацію негативних

наслідків і ймовірності реалізації виявлених ризиків ( «властивий» ризик) і

переведення їх в стан «прийнятного» ризику (ризик після впровадження

ефективних контрольних заходів)

➢ Проконтролювати реалізацію заходів щодо зниження рівня ризиків до

прийнятного рівня, прийнятого керівництвом і власником бізнес-процесу
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ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО 

АУДИТУ

1. Оцінка зрілості (розвитку) системи внутрішнього контролю та системи управління 

ризиками до таких рівнів:

-1 рівень (ненадійний),

- 2 рівень (неформальний),

- 3 рівень (стандартизований),

- 4 рівень (керований),

- 5 рівень (оптимізований)

2. Визначення стратегії аудиту в залежності від рівня зрілості

Пряме впровадження і використання RBIA неможливо на 1 і 2 рівні зрілості системи

внутрішнього ко, відповідно нтролю та системи управління ризиками, можливий перехід на 3

рівень з одночасним впровадженням елементів ризик-орієнтованого аудиту. В ході

підвищення зрілості систем підвищується консультаційна роль аудиту.

3. Ризик-орієнтоване планування діяльності (періодичне, по практиці - раз на рік). При

ризик-орієнтованому плануванні використовуються карти ризиків. Надійні карти ризиків

з'являються в організації на 3 рівні зрілості, до цього можливо використовувати

альтернативні методики, наприклад ризик-факторне планування діяльності.

4. Розробка індивідуальних аудиторських планів перевірок.

Визначення на підставі карт ризиків і додаткової інформації - вибірки, областей перевірок,

контрольних процедур для тестування, необхідних ресурсів.

5. Підготовка, проведення та формування результатів про проведеним аудиту відповідно

до нових вимог
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Запитання
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Дякую за увагу!


