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Щодо надання роз’яснення з питань 

проведення внутрішнього аудиту 

 

Міністерство фінансів України розглянуло лист Координаційного центру з 

надання правової допомоги від 05.11.2020 № 001/23.1-03/1736 стосовно 

можливості здійснення внутрішніх аудитів в період карантинних обмежень 

дистанційно та в межах компетенції повідомляє. 

Єдині підходи до провадження діяльності з внутрішнього аудиту в 

державних органах, їх територіальних органах та бюджетних установах, що 

належать до сфери їх управління, визначаються Бюджетним кодексом України,  

постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання 

здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» 

та затвердженим нею Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту (далі – Порядок № 1001), а також Стандартами 

внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 

04.10.2011 № 1247 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 

20.10.2011 за № 1219/19957 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 

14.08.2019 № 344, далі – Стандарти).  

Водночас відповідно до пунктів 2 та 4 Стандарту 1 «Завдання, права та 

обов’язки» розділу ІІ Стандартів внутрішні документи з питань внутрішнього 

аудиту розробляються керівником підрозділу внутрішнього аудиту з 

урахуванням Стандартів і Порядку та мають охоплювати всі аспекти діяльності 

з внутрішнього аудиту, у тому числі й питання організації та проведення 

внутрішнього аудиту (планування та виконання аудиторського завдання), 

документування його перебігу та результатів, контроль за виконанням 

аудиторських завдань. 

Згідно з пунктом 6 Стандарту 1 «Завдання, права та обов’язки» розділу ІІ 

Стандартів порядки та підходи до здійснення внутрішнього аудиту визначаються 
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у внутрішніх документах із питань внутрішнього аудиту з урахуванням 

специфіки діяльності установи, розміру та структури підрозділу внутрішнього 

аудиту, складності об’єктів внутрішнього аудиту та виконуваної роботи. 

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту здійснює періодичний перегляд 

внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту з метою забезпечення їх 

цілісності, підтримання в контрольному стані та достатності для здійснення 

діяльності з внутрішнього аудиту (пункт 2 Стандарту 1 «Завдання, права та 

обов’язки» розділу ІІ Стандартів). 
З огляду на викладене, керівник підрозділу внутрішнього аудиту має 

переглянути внутрішні документи з питань здійснення внутрішнього аудиту та у 

разі необхідності внести відповідні зміни до них з урахуванням карантинних 

обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020  

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та 

відповідними внутрішньо-організаційними документами керівника установи. 

Крім того, звертаємо увагу, що пунктом 6 Порядку № 1001 та пунктом 5 

Стандарту 7 «Планування діяльності з внутрішнього аудиту» розділу ІІІ 

Стандартів передбачена можливість внесення змін до Операційного плану 

діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей 

діяльності установи, за результатами проведення оцінки ризиків та з інших 

обґрунтованих підстав. 

Враховуючи викладене, нормативно-правовими актами з питань 

внутрішнього аудиту не встановлено обмежень щодо проведення внутрішніх 

аудитів дистанційно. Крім того, з урахуванням положень статті 26 Бюджетного 

кодексу (внутрішнім аудитом є діяльність, спрямована на удосконалення 

системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, 

неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, 

виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядника бюджетних 

коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його 

управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій) 

об’єктом внутрішнього аудиту для підрозділу внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання правової допомоги має бути також і 

діяльність Координаційного центру з надання правової допомоги, а не тільки 

діяльність регіональних і місцевих центрів з надання правової допомоги. 
 

 

 

Директор Департаменту 

гармонізації державного внутрішнього 

фінансового контролю                                                                      Ігор БУГРАК 
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