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Щодо формування стратегічного плану 

діяльності з внутрішнього аудиту 

 

Міністерство фінансів України розглянуло лист Міністерства юстиції України від 

04.10.2019 № 108/17.4/26-19 стосовно надання роз’яснення щодо необхідності формування 

стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту у 2019 році на 2020 – 2022 роки (з 

урахуванням результатів оцінки ризиків) або актуалізації стратегічного плану діяльності з 

внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки та в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до вимог пункту 6 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.09.2011 № 1001 (далі – Порядок № 1001), підрозділом внутрішнього аудиту 

забезпечується формування стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту (далі – 

стратегічний план) з урахуванням стратегії державного органу (у разі її наявності) та 

визначення завдань і результатів, яких підрозділ внутрішнього аудиту повинен досягнути 

протягом наступних трьох років. Стратегічний план затверджується керівником державного 

органу, його територіального органу, бюджетної установи не пізніше початку планового 

періоду. 

Згідно із вимогами пункту 5 глави 3 розділу ІІІ Стандартів внутрішнього аудиту, 

затверджених наказом Мінфіну від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Мінфіну від 

14.08.2019 № 344, зареєстрованого в Мін’юсті 27.08.2019 № 975/33646, далі – Стандарти), у 

разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності установи, за результатами проведення 

оцінки ризиків та з інших обґрунтованих підстав керівник підрозділу внутрішнього аудиту 

забезпечує перегляд та внесення змін до стратегічного плану. За потреби внесення змін до 

стратегічного плану керівник підрозділу внутрішнього аудиту надає керівнику установи 

відповідне письмове обґрунтування. 

З огляду на викладене, плановим періодом для формування стратегічного плану є 

трирічний період. З урахуванням норм пункту 6 Порядку № 1001 та пункту 31 постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього 

аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» у поточному році державними  
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органами складено та затверджено стратегічні плани на 2019 – 2021 роки. Відповідно 

наступним плановим періодом для формування стратегічного плану буде період 2022 – 

2024 роки. 

Водночас, у разі наявності підстав, що призводять до зміни пріоритетів у роботі 

підрозділу внутрішнього аудиту, до стратегічного плану вносяться зміни (зокрема, в частині 

актуалізації стратегічних цілей і завдань внутрішнього аудиту, переліку пріоритетних 

об’єктів внутрішнього аудиту, заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту тощо), а за 

результатами такої роботи рекомендується затверджувати стратегічний план зі змінами на 

вже визначений трирічний плановий період (2019 – 2021 роки). 

Рекомендовані форми стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту (із 

змінами) та обґрунтувань щодо внесення змін до стратегічного плану наведено у додатку 2 

до Рекомендацій щодо складання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, 

внесення до нього змін, які розміщено на офіційному вебсайті Мінфіну у розділі 

«Діяльність»/«Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю» у рубриці 

«Роз’яснення з питань ДВФК». 

 

 

 

Директор Департаменту 

гармонізації державного внутрішнього 

фінансового контролю                                                                                    Ігор БУГРАК 
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