
 
 

 https:/iia-ua.org                                  office@iia-ua.org 

 

1 
 

 

Переклад практичних коментарів "Побудова функції внутрішнього аудиту в громадському секторі 

(державних установах)" 

 

Зміст 

Розділ Сторінка 

Короткий огляд 3 

Вступ 4 

Контекст державного сектора 7 

Рівні Державного Управління 11 

Розвиток функції внутрішнього аудиту 

Етика та професіоналізм 

Впровадження системи управління функцією внутрішнього аудиту 

Вхідні дані  – Стандарти та Вимоги 

15 

Діяльність - Моделі надання послуг 21 

Діяльність - Моделі управління 24 

Діяльність – Визначення зацікавлених сторін 26 

Діяльність - Встановлення підзвітності 30 

Додаткові міркування 35 

mailto:https:/iia-ua.org
mailto:office@iia-ua.org


 
 

 https:/iia-ua.org                                  office@iia-ua.org 

 

2 
 

Управління функцією внутрішнього аудиту 46 

Кадрове забезпечення функції внутрішнього аудиту 49 

Створення бюджету для функції внутрішнього аудиту 52 

Розробка методології (політики та процедур) внутрішнього аудиту 54 

Початок  – Планування 58 

Надання послуг внутрішнього аудиту 

Вступ – Планування 

59 

Діяльність - Виконання завдань 63 

Результат - Звітність і Моніторинг 68 

Оцінка існуючої діяльності для визначення дій для вдосконалення 73 

Висновки 74 

Додаток. Словник 76 

 

  

mailto:https:/iia-ua.org
mailto:office@iia-ua.org


 
 

 https:/iia-ua.org                                  office@iia-ua.org 

 

3 
 

English Ukrainian 

Executive Summary Короткий огляд  

The public sector chief audit executive (CAE) is charged with preparing the 
internal audit activity to respond to increasing challenges and demands for 
transparency, accountability, and effectiveness at all levels of government 
and other public sector enterprises. Accomplishing this task may involve 
establishing a new activity or improving or rejuvenating an existing one that 
is performing at a less than optimal level. Adding to the demands, the CAE 
also may be new in the position. As part of their response, the CAE needs 
to understand the unique aspects of the public sector environment, 
including threats — political and otherwise — to the internal audit activity’s 
independence. 

Керівник внутрішнього аудиту в державному секторі (КВА) відповідає 
за підготовку функції внутрішнього аудиту у відповідь на зростаючі 
виклики та вимоги щодо прозорості, підзвітності та ефективності 
діяльності на всіх рівнях державного управління та на інших 
підприємствах державного сектору.  
Виконання цього завдання може включати в себе створення нової 
функції або вдосконалення чи оновлення існуючої, яка функціонує на 
менш ніж оптимальному рівні. Додаючи виклики, керівник внутрішнього 
аудиту може до призначення на дану посаду не мати досвіду в 
державному секторі. У рамках своєї відповідальності, КВА повинен 
усвідомлювати унікальні аспекти державного сектору, включаючи 
виклики – політичні та інші, які впливають на незалежність функції 
внутрішнього аудиту. 
 

This guide addresses key points and steps for a public sector CAE (or other 
position responsible for the internal audit activity) to analyze and implement 
in preparing the internal audit activity to assist in improving their 
organization’s governance, risk management, and control processes, and 
thereby adding value to the organization. 

У даних Практичних коментарях розглядаються ключові моменти та 
кроки для керівника внутрішнього аудиту в державному секторі (чи 
іншої посади, що відповідає за управління функцією внутрішнього 
аудиту), які необхідно проаналізувати та впровадити в процесі 
підготовки функції внутрішнього аудиту до роботи, що сприятиме 
покращенню процесів корпоративного управління, управління 
ризиками та контролю, тим самим додаючи вартість організації. 
 

In looking at these areas, The IIA’s Code of Ethics and its International 
Professional Practices Framework (IPPF), which includes the International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, both are 
valuable. They provide a structure to establishing and performing the 
internal audit activity, and work in tandem with the regulations or standards 
required by the jurisdiction in which the organization operates. This guide 
lists and discusses applicable IIA standards and discusses leading 
practices to implement these standards. 

Розглядаючи дані сфери, однаково цінними є Кодекс етики 
Міжнародного Інституту Внутрішніх Аудиторів (IIA) та Міжнародні 
стандарти професійної практики (IPPF), які включають Міжнародні 
стандарти професійної практики внутрішнього аудиту. Вони 
забезпечують структуру для становлення та виконання функції 
внутрішнього аудиту та працюють у тандемі з правилами чи 
стандартами, які вимагаються юрисдикцією, у якій функціонує 
організація. У даних Практичних коментарях перераховано та 
обговорено застосовні стандарти та обговорено провідні практики 
впровадження цих стандартів. 
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In addition to the Standards, The IIA’s Three Lines Model assists CAEs and 
other internal audit managers in engaging organizational management and 
other stakeholders in the role and importance of the internal audit activity, 
especially in providing assurance on governance and risk management. 
This engagement and education process can help the internal audit activity 
demonstrate its value. 

У доповнення до Стандартів, Модель Трьох ліній захисту IIA допомагає 
керівникам внутрішнього аудиту та іншим менеджерам з внутрішнього 
аудиту залучати керівництво організації та інших зацікавлених сторін 
до реалізації функції внутрішнього аудиту, особливо стосовно 
аудиторських послуг, щодо процесів корпоративного управління та 
управління ризиками. Це залучення та навчальний процес можуть 
допомогти функції внутрішнього аудиту продемонструвати свою 
цінність. 
 

Deciding on an effective delivery model, determining the level of 
competency needed and evaluating the necessary skills discussed in this 
guide are all important parts of the process of building and improving or 
enhancing the internal audit activity. 

Вибір ефективної моделі надання послуг, визначення необхідного 
рівня компетенції та оцінка необхідних навичок, які обговорюються в 
даних Практичних коментарях, є важливими частинами процесу 
побудови та вдосконалення чи посилення функції внутрішнього 
аудиту. 
 

Internal and external stakeholders, especially the public the organization 
serves, rely on the assurances provided by the internal audit activity to 
ensure that efficient, effective, and equitable use is being made of public 
funds and the organization is operating in the public interest. 

Внутрішні та зовнішні зацікавлені сторони, особливо суспільство, 
якому надає послуги організація, покладаються на аудиторські 
послуги, які надаються функцією внутрішнього аудиту для того, щоб 
бути впевненими, що державні кошти використовуються ефективно, 
продуктивно та справедливо, а також що діяльність організації 
спрямована на інтереси суспільства. 
 

Introduction Вступ 

The purpose of this practice guide is to support auditors in the public 
sector to establish a new, improve an existing, rejuvenate a noncomplying, 
or refresh an underperforming internal audit activity by: 
• Deciding on and implementing an appropriate delivery model. 
• Ensuring it is functioning effectively. 
• Creating a competency process. 
• Demonstrating its relevance and results-oriented value to its 
organization. 

Метою цих Практичних коментарів є підтримка аудиторів державного 
сектору у питаннях розробки нової, покращенні існуючої, оновленні 
невідповідної чи неефективної функції внутрішнього аудиту шляхом: 

• Прийняття та впровадження відповідної моделі надання послуг. 

• Забезпечення її ефективного функціонування. 

• Створення процесу розвитку компетенцій. 

• Демонстрації своєї актуальності і націленості на цінність для 
організації. 
 

This task may fall to a newly appointed chief audit executive (CAE), an 
existing CAE seeking to adapt to a changing environment or may be 
performed as part of ongoing improvement to the leadership and 

Це завдання може бути покладено на новопризначеного керівника 
внутрішнього аудиту (КВА); існуючого КВА, який прагне адаптуватися 
до середовища, сповненого викликів; або може виконуватися в рамках 
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management of an internal audit activity. The CAE is charged with ensuring 
the internal audit activity improves governance, risk management, and 
control processes and thereby adds value to its public sector organization. 
This guidance can be adapted as it is applied in practice by public sector 
internal audit activities that vary in size, resource availability, the complexity 
of the organizations in which they reside, regulatory requirements, maturity, 
and other factors. 

поточного вдосконалення лідерства та управління функцією 
внутрішнього аудиту. КВА відповідає за забезпечення того, щоб 
функція внутрішнього аудиту покращувала процеси корпоративного 
управління, управління ризиками та контролю і, таким чином, 
додавала цінності організації державного сектора. Ці Практичні 
коментарі можуть бути адаптовані, оскільки вони застосовуються на 
практиці в діяльності внутрішнього аудиту установ державного 
сектору, які відрізняються за розміром, наявністю ресурсів, складністю 
організацій, в яких вони функціонують, нормативними вимогами, 
зрілістю та іншими факторами. 
 

These aspects of guidance will be set within the public sector context, 
encompassing and addressing accountability for public funding, the nature 
of politics, public good/public interest, governance, compliance, integrity 
and transparency, and the efficiency and effectiveness of the delivery of 
public services (see Figure 1). The guidance also is presented in alignment 
with conducting the internal audit activity in the following key topic areas: 

• Ethics and Professionalism. 
• Establishing Governance for the Internal Audit Activity. 
• Managing the Internal Audit Activity. 
• Performing Internal Audit Services. 

Ці аспекти Практичних коментарів будуть розглянуті в контексті 
державного сектору, охоплюючи та розглядаючи відповідальність за 
державні кошти, природу політики, суспільне благо/суспільний інтерес, 
процеси корпоративного управління, відповідність, доброчесність і 
прозорість, а також ефективність і результативність надання 
громадських послуги (див. мал. 1). Практичні коментарі також 
представлено у відповідності з виконанням функції внутрішнього 
аудиту в наступних ключових тематичних областях: 

• Етика та професіоналізм. 
• Встановлення процесів корпоративного управління для функції 

внутрішнього аудиту. 
• Управління функцією внутрішнього аудиту. 
• Надання послуг внутрішнього аудиту. 

 

Public sector internal auditors will be able to use this guide to: 
 
• Identify an effective internal audit operational delivery model to establish, 
manage, or improve an existing (or subpar) internal audit activity in 
compliance with the IPPF and also aligned with national and local legal 
requirements. 
 
• Apply practical considerations when establishing or improving a public 
sector internal audit activity’s processes such as: 

 

Внутрішні аудитори державного сектору зможуть використовувати дані 
Практичні коментарі, щоб: 
 
• Визначити ефективну операційну модель внутрішнього аудиту для 
створення, управління або вдосконалення існуючої (або 
неоптимальної) функції внутрішнього аудиту відповідно до IPPF, а 
також відповідно до національних і місцевих правових вимог. 

• Застосовувати практичні поради під час створення або 
вдосконалення процесів функції внутрішнього аудиту державного 
сектору, таких як: 
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▪ Creating a strategic plan, including identifying and analyzing the 
desired capability level of the internal audit activity, available resources, 
and required timelines. 
▪ Developing relationships with senior management, the governing 
body, and the audit committee. 
▪ Hiring (or appointing) strategies for internal audit staff, including for 
the CAE. 
▪ Assessing competencies of audit staff and establishing minimum 
training requirements. 
▪ Creation, approval, monitoring, and amendment of an audit plan. 
▪ Performing and reporting on assurance and consulting services, 
including quality assurance. 
▪ Assessing feedback from stakeholders to improve the overall 
effectiveness of the internal audit activity and to demonstrate the value 
provided by the activity to the organization. 
 

• Apply the concepts within the Three Lines Model1 to help ensure internal 
audit independence, taking into consideration the characteristics of public 
sector organizations. 

• Recognize and handle the political dimension (the risk of undue influence 
or even potential interference) on internal audit in its planning, performing, 
and reporting on assurance work in line with the IPPF. 

▪ Створення стратегічного плану, включаючи визначення та 
аналіз бажаного рівня спроможності функції внутрішнього 
аудиту, наявних ресурсів і необхідних часових рамок. 

▪ Розвиток відносин з вищим керівництвом, керівним органом і 
аудиторським комітетом. 

▪ Стратегії найму (або призначення) персоналу внутрішнього 
аудиту, у тому числі КВА. 

▪ Оцінка компетенцій аудиторського персоналу та встановлення 
мінімальних вимог до навчання. 

▪ Створення, затвердження, моніторинг та внесення змін до 
плану аудиту. 

▪ Виконання та звітування за результатами аудиторських та 
консультаційних послуг, включаючи забезпечення якості. 

▪ Оцінка зворотного зв’язку від зацікавлених сторін для 
підвищення загальної ефективності функції внутрішнього 
аудиту та демонстрації цінності, яку вона надає організації. 

 
• Застосовувати модель «трьох ліній захисту», з метою забезпечення 
незалежності внутрішнього аудиту, враховуючи характеристики 
організацій державного сектору. 
• Розпізнавати та керувати політичними аспектами (ризик 
неправомірного впливу або навіть потенційного втручання) в 
процесах внутрішнього аудиту під час планування, виконання та 
звітування про аудиторські послуги відповідно до IPPF. 
 

This guidance replaces four previously issued publications. Prior content 
was utilized, rearranged, or deleted and new content was added to update 
and broaden the scope of the previous documents as well as tie the subject 
areas together. The publications are: 

Дані Практичні коментарі замінюють видані раніше чотири публікації. 
Попередній зміст було використано, змінено або видалено, а новий 
зміст додано для оновлення та розширення обсягу попередніх 
документів, а також для об’єднання предметних областей. Ці 
публікації: 

• Supplemental Guidance, Global Public Sector Insight: 
o “Value Proposition of Internal Auditing and the Internal Audit 

Capability Model“, March 2012. 
o “Implementing a New Internal Audit Function in the Public 

Sector,” April 2012. 

• Додаткові рекомендації, Глобальний огляд державного сектору, 
включаючи: 
o «Цінність внутрішнього аудиту і моделей спроможності 

внутрішнього аудиту», Березень 2012. 
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o “Optimizing Public Sector Audit Activities,” July 2012 
• Practice Guide: “Creating an Internal Audit Competency Process for 

the Public Sector“, February 2015 

o «Впровадження нової функції внутрішнього аудиту в 
державному секторі», Квітень 2012. 

o «Оптимізація аудиторської функції в державному секторі», 
Липень 2012 

• Практичне керівництво: «Створення процесу розвитку 
компетенцій внутрішнього аудиту в державному секторі», 
Лютий 2015. 

 

The Public Sector Context Контекст державного сектора 

This guidance touches on all seven of the This guidance touches on all 

seven Public Sector Context criteria, or unique aspects of working in the 

public sector environment, as illustrated in Figure 1, which include: 

Accountability in public funding- Accountability for public funding lies with 
the governing body, the head of the organization, and the finance section. 
The external audit activity has responsibility for performing financial audits 
because the internal audit activity cannot provide an opinion for external 
parties on the financial statements of its own organization. However, 
internal audit must consider effective use of public funds as part of the audit 
plan and should consider controls in all organizational processes to protect 
the reliability and integrity of financial information (standards 2120.A1 and 
2130.A1). 

Це керівництво стосується всіх семи критеріїв контексту 
державного сектору або унікальних аспектів роботи у державного 
секторі, як показано на Рисунку 1, які включають: 
 
Відповідальність за державне фінансування – Відповідальність за 
державні кошти лежить на керівному органі, керівнику організації та 
фінансовому підрозділі. Зовнішній аудитор несе відповідальність за 
проведення фінансових аудитів, оскільки внутрішній аудит не може 
надати зовнішнім сторонам висновок щодо фінансових звітів 
організації в якій працює. Однак внутрішній аудит повинен приймати 
до уваги ефективне використання державних коштів як частину плану 
аудиту та повинен враховувати контролі в усіх процесах організації 
для захисту надійності та достовірності фінансової інформації 
(стандарти 2120.A1 та 2130.A1). 
 

Nature of politics - As part of evaluating culture risk, and to align with the 

IPPF’s Code of Ethics, the public sector internal audit activity must develop 

an understanding of political interests as they relate to its role within the 

organization when establishing the internal audit activity. Auditors must be 

aware of the political environment but must remain objective in their work 

and not undertake work solely to meet the goals and interests of politicians. 

 

Additional consideration may need to be given when establishing the 

internal audit governance structure and certain processes such as reporting 

Природа політики - У рамках оцінки ризику що стосується культури 

організації та для відповідності Кодексу Етики IPPF, внутрішній аудит 

у державному секторі повинен розвивати розуміння політичних 

інтересів, оскільки вони пов’язані з його роллю в організації під час 

впровадження функції внутрішнього аудиту. Аудитори мають бути 

обізнані щодо політичного середовища, але повинні залишатися 

об'єктивними у своїй роботі і не виконувати роботу виключно для 

досягнення цілей та інтересів політиків. 

Додаткова увага має бути надана при створенні структури управління 
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if the organization reports to an elected official. Also, the results of internal 

audit work should be disseminated appropriately, even outside the 

organization, to improve governance, risk, and control processes, but not 

for political purposes. 

Additionally, the impact of politics on the organization should be considered 

during the risk assessment process, including factors such as election 

cycles and the turnover of leadership, decision makers, and key 

stakeholders. 

внутрішнім аудитом і певних процесів, таких як звітність, якщо 

організація звітує перед виборною посадовою особою. Крім того, 

результати роботи внутрішнього аудиту мають бути поширені 

належним чином, навіть за межі організації, для покращення процесів 

корпоративного управління, ризиків і контролю, але не в політичних 

цілях. 

Крім того, під час процесу оцінки ризиків слід враховувати політичний 
вплив на організацію, включаючи такі фактори, як виборчі цикли та 
ротація керівництва, осіб, які приймають рішення, і ключових 
зацікавлених сторін. 
 

Governance - Internal audit is an integral component of effective 

governance and helps organizations achieve their objectives and measure 

their results. If the organization does not have strong and mature 

governance processes in place, it may not be adequately prepared for an 

effective internal audit activity. Internal audit must reflect on and be aligned 

with the governance of the organization. 

Корпоративне управління - Внутрішній аудит є невід’ємною 

складовою ефективного корпоративного управління та допомагає 

організаціям досягати своїх цілей і вимірювати результати. Якщо 

організація не має міцних і зрілих процесів корпоративного управління, 

вона може бути недостатньо підготовлена до ефективної діяльності 

внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит має відображати та бути 

узгодженим з корпоративним управлінням організації. 

Public good/public interest - Although typically the internal audit activity 

does not report directly to the public, all public sector internal audit work 

should be done on behalf of the public and with the public benefit and 

interest in mind. The internal audit activity must be assessing what the 

organization is doing to provide value to the public. 

Суспільне благо/суспільний інтерес - Незважаючи на те, що 

діяльність внутрішнього аудиту зазвичай не підпорядковується 

безпосередньо громадськості, уся робота внутрішнього аудиту в 

державному секторі має виконуватися від імені громадськості та з 

урахуванням суспільної вигоди та інтересів. Діяльність внутрішнього 

аудиту повинна оцінювати те, що організація робить для забезпечення 

цінності для громадськості. 

Transparency, ethics, and integrity - Most organizations in the public sector 

are subject to laws requiring transparency of records and information to the 

public. The internal audit activity must incorporate these requirements into 

its processes to ensure assurance and consulting engagement records are 

accurately documented, communicated, and stored in a manner that allows 

accessibility but also safeguarding of information that could jeopardize 

Прозорість, етика та доброчесність. Більшість організацій у 

державному секторі підпадають під дію законів, які вимагають 

прозорості звітності та інформації для громадськості. Діяльність 

внутрішнього аудиту повинна включати ці вимоги до своїх процесів, 

щоб гарантувати, що робота з аудиту та консультування точно 

задокументована, поширена та зберігається таким чином, щоб 
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security or privacy of protected information. 

Public sector internal auditors must display the highest level of ethics and 

integrity in their work with the organization to establish and maintain 

credibility with internal audit stakeholders, both inside and outside the 

organization. 

забезпечити доступність, але також захист інформації, яка може 

поставити під загрозу безпеку або конфіденційність захищеної 

інформації. 

Внутрішні аудитори державного сектору повинні демонструвати 

найвищий рівень етики та доброчесності у своїй роботі в організації, 

щоб встановити та підтримувати довіру зацікавлених сторін 

внутрішнього аудиту як всередині організації, так і за її межами. 

Legal, regulatory, and fiscal compliance - The internal audit activity must 

become familiar with the laws, rules, and regulations that govern the 

organization and consider legal aspects while conducting all assurance and 

consulting work. Additionally, the internal audit activity must ensure the 

appropriate governance structure has been established for the activity, 

including reporting for accountability, to ensure it is in compliance with any 

laws, rules, and regulations affecting internal audit operations within the 

organization, and that it has identified and communicated any conflicts with 

audit standards, per The IIA’s IPPF. 

Юридична, регуляторна та фіскальна відповідність – Внутрішній 

аудит повинен бути ознайомлений із законами, правилами та 

регулятивними актами, які регулюють діяльність організації, та 

приймати до уваги юридичні аспекти, проводячи всі аудиторські та 

консультаційні роботи. Додатково, внутрішній аудит повинен 

впевнитись що відповідна структура корпоративного управління для 

діяльності внутрішнього аудиту встановлена, включаючи звітність про 

відповідальність, щоб переконатися, що вона відповідає законам, 

правилам та регулятивним  актами, які  впливають на діяльність 

внутрішнього аудиту, і що внутрішній аудит ідентифікував та повідомив 

будь-які конфлікти зі стандартами аудиту, відповідно до IPPF. 

Efficiency, effectiveness, and equity in public service delivery - The ultimate 

customer of all public sector services is the public. Therefore, public sector 

internal auditors must consider this important element in planning all 

assurance and consulting engagements to ensure the results of assurance 

and consulting work add value to the organization and ultimately the public. 

This includes audits focused on government performance and achievement 

of outcomes. 

Ефективність, результативність та рівність надання державних 

послуг - Кінцевим клієнтом усіх послуг державного сектору є 

суспільство. Таким чином, внутрішні аудитори державного сектору 

повинні враховувати цей важливий елемент у плануванні всіх 

аудиторських та консультаційних завдань, щоб впевнитись у тому що 

результати аудиторської та консультаційної роботи додають цінності 

організації та, зрештою, суспільству. Це включає  аудити, орієнтовані 

на продуктивність та досягнення результатів урядової організації. 

Figure 1 illustrates a fundamental goal of public sector organizations: to 

achieve balance between serving citizens and addressing the interests of 

other stakeholders within a political context. Public sector internal auditors 

should understand how these factors affect the organization and their 

impact on the internal audit activity. These unique aspects of auditing in the 

Рисунок 1 ілюструє фундаментальну мету організацій державного 

сектору: досягти балансу між служінням громадянам і задоволенням 

інтересів інших зацікавлених сторін у політичному контексті. 

Внутрішні аудитори державного сектору повинні розуміти, як ці 

фактори впливають на організацію та їхній вплив на діяльність 
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public sector and how they should be considered while establishing or 

improving an internal audit activity will be covered in the following sections. 

внутрішнього аудиту. Ці унікальні аспекти аудиту в державному 

секторі та те, як їх слід враховувати під час створення або 

вдосконалення діяльності внутрішнього аудиту, будуть розглянуті в 

наступних розділах. 

Resource 
 

For more information on characteristics of auditing in the public sector 

environment that may be different from the private sector, see the HA 

Practice Guide, “Unique Aspects of Auditing in the Public Sector.” 

Ресурс 

 

Для отримання додаткової інформації про характеристики аудиту в 

державному секторі, які можуть відрізнятися від аудиту в приватному 

секторі, див. практичні рекомендації  «Унікальні аспекти аудиту в 

державному секторі». 
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Levels of Government 

In general terms, the public sector consists of general governments (which 

includes the central and sub governments depicted in Figure 2), and all 

publicly owned, controlled, or funded agencies, enterprises, and other 

entities that deliver public programs, goods, or services. Differences 

between the private sector and the public sector are highlighted throughout 

this guidance. 

One nuance in the public sector is how the head of the organization (for 

example, the director or minister) is appointed. At some organizations, 

whether at the federal or national tier or at the local tier, that position may 

be elected by the citizens. 

 

In other organizations, across all tiers of government, that position may be 

appointed by a central government leader (such as a president, minister, or 

governor), by a legislative body, or by the governing body of the 

organization (such as a board or commission.) This will impact processes 

the internal audit activity must conduct within the organization such as 

communications with the audit committee and reporting on audit 

engagements. These topics are discussed later in this guidance, but the 

reader should keep in mind the potential variances in governance structure 

for their public sector organization. 

Each public sector jurisdiction may be structured differently and 
operate under a different set of laws, rules, and regulations. 
Generally, most public sector entities will fit under one of the levels 
of government as identified in Figure 2. 

Рівні Державного Управління 

Загалом державний сектор складається з органів державного 

управління (до яких входять центральні та підпорядковані ним урядові 

органи, зображені на Рисунку 2), а також усіх агенцій, підприємств та 

інших установ, що перебувають у державній власності, підконтрольних 

або фінансованих державою, та які виконують державні програми, 

надають товари чи послуги. Відмінності між приватним сектором і 

державним сектором висвітлюються в цьому документі. 

У державному секторі є один нюанс – як призначається керівник 

організації (наприклад, директор чи міністр). У деяких організаціях, 

будь то на регіональному чи національному рівні або на місцевому 

рівні, ця посада може бути обрана громадянами. 

В інших організаціях на всіх рівнях управління цю посаду може 

призначати керівник центрального уряду (наприклад, президент, 

міністр або губернатор), законодавчий орган або керівний орган 

організації (наприклад, правління або комісія). Це вплине на процеси 

внутрішнього аудиту в організації, такі як зв’язок з аудиторським 

комітетом і звітування про аудиторські завдання. Ці теми 

обговорюються далі в цьому документі, але читач повинен пам’ятати 

про можливі відмінності в структурі корпоративного управління для 

своєї організації державного сектора. 

Кожна юрисдикція державного сектора може бути 

структурована по-різному та діяти згідно з різними законами, 

правилами та регулятивними актами. Як правило, більшість 

суб’єктів державного сектору підпадають під один із рівнів 

корпоративного управління, як показано на Рисунку 2. 
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Due to the authority the government has over its citizens, all tiers should 

operate with an appropriate level of accountability, transparency, and 

integrity in providing services. Internal audit can help by providing 

assurance and consulting services, including these objectives. The 

approach to internal audit at each level will be generally the same; however, 

the scale of work conducted may be different due to the levels of resources 

available. Governing structures, public financial management, and 

accountability requirements also may vary depending on the level of 

government in which the organization resides. 

Через права, які уряд щодо громадян, усі рівні повинні працювати з 

відповідним рівнем підзвітності, прозорості та доброчесності в наданні 

послуг. Внутрішній аудит може допомогти у досягненні цих цілей, 

надаючи аудиторські та консультаційні послуги Підхід до внутрішнього 

аудиту на кожному рівні загалом буде однаковим; однак масштаби 

проведеної роботи можуть відрізнятися в залежності від рівня наявних 

ресурсів. Керівні структури, управління державними фінансами та 

вимоги до підзвітності також можуть відрізнятися залежно від рівня 

державного органу, на якому знаходиться організація. 
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Рисунок 1: Контекст Внутрішнього аудиту в державному секторі 
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Рисунок 2: Рівні корпоративного управління 
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Developing the Internal Audit Activity 

Ethics and Professionalism 

Negative reactions to political pressures identified in the Public Sector 
Context illustrated in Figure 1 can threaten the independence and 
objectivity of both individual public internal auditors as well as the activity 
as a whole. Steps must be taken to mitigate these threats. (See 
Establishing Organizational Reporting Relationships and The Internal Audit 
Charter.) 

Additionally, it is imperative that internal auditors in the public sector adhere 
to The IIA’s Code of Ethics as well as any code of ethics that applies within 
their own jurisdiction and organization. Integrity is especially important 
within the public sector context as all actions are seen and scrutinized by 
the public, both during and outside working hours. Ensuring the utmost 
ethical conduct and actions of integrity at all times helps provide the 
credibility needed by the internal auditor to effectively communicate 
recommendations for improvement to management and public sector audit 
committees (governing bodies). 

 

Establishing Governance for the Internal Audit Activity 

Inputs - Standards and Requirements 

IIA Standards - Professional audit standards, such as those contained in 
the IPPF, are important because they provide credibility to stakeholders for 
the results and conclusions of the internal audit activity’s work. Additionally, 
they serve as the first layer of the quality assurance process and provide a 
structure for establishing the activity and performing the work. 

 

 

There may be several appropriate sets of standards available for a public 
sector entity’s internal audit activity to follow. Some jurisdictions may 
require the internal audit activity to follow a specific set of recognized audit 
standards by law or regulation. For example, this is the case in Estonia, 

Розвиток функції внутрішнього аудиту 

Етика та професіоналізм 

Негативні реакції на політичний тиск визначені в контексті 
державного сектору, який зображено  на Малюнку 1, можуть 
загрожувати як індивідуальній незалежності та об’єктивності 
внутрішніх аудиторів державного сектору, так і діяльності в цілому. 
Потрібно здійснити кроки для того, щоб зменшити такі загрози. (Див. 
Встановлення організаційних відносин звітування та Статут 
внутрішнього аудиту). 

Крім того, внутрішні аудитори в державному секторі мають обов’язково 
дотримуватися Кодексу Етики IIA, а також кодексу етики, який 
застосовується в межах їх власної юрисдикції та організації. Чесність 
особливо важлива в роботі державного сектору, оскільки 
громадськість бачить і ретельно перевіряє всі дії, скоєні державними 
службовцями або працівниками державних підприємств як у робочий, 
так і позаробочий час. Дотримання етичної поведінки у будь-який час 
допомагає отримати довіру, необхідну внутрішньому аудитору для 
ефективної комунікації рекомендацій щодо удосконалення керівництву 
та аудиторським комітетам (керівним органам) державного сектору. 

Впровадження системи управління функцією внутрішнього 
аудиту 

Вхідні дані  – Стандарти та Вимоги 

Стандарти IIA – Професійні стандарти аудиту, такі які наведені в 
IPPF, є важливими, тому що вони забезпечують довіру зацікавлених 
осіб до результатів і висновків, зроблених внутрішніми аудиторами. 
Крім того, вони служать першим рівнем для процесу забезпечення 
якості та забезпечують структуру для початку діяльності та виконання 
роботи внутрішнього аудиту. 

Функції внутрішнього аудиту підприємств або організацій державного 
сектору можуть застосовувати декілька відповідних наборів 
стандартів. Деякі юрисдикції можуть вимагати, щоб функція 
внутрішнього аудиту дотримувалася певного набору визнаних 
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where the Auditors Activities Act of 2010 requires internal audit to adhere 
to the IPPF, while in the United Kingdom the Public Sector Internal Audit 
Standards (PSIAS) are mandatory for those practicing internal auditing in 
the public sector.12 In instances where a specific requirement does not 
exist, the public sector CAE should adopt the IPPF. 

 
 
 
A new CAE may reach out to a local IIA chapter, affiliate, or other audit 
network within their jurisdiction, get advice from a professional 
organization, or search publicly available sources for help in identifying any 
standards beyond the IPPF that may be required or legislated. 

 
 
The IIA’s IPPF comprises several elements including the Standards and 
was created specifically to be as generic as possible for the internal audit 
profession across all sectors3. Consideration may need to be given to 
specific nuances within the public sector context as described above and 
throughout public sector specific guidance.4 In the U. K., a document has 
been developed to assist public sector internal auditors in applying the IPPF 
within their public sector environment.5  

 
 
Even if public sector internal auditors have other mandatory auditing 
standards to follow, they should consider where the IPPF can also be 
followed voluntarily as complementary to other standards. As stated in the 
IPPF, “if the Standards are used in conjunction with requirements issued 
by other authoritative bodies, internal audit communications may also cite 

стандартів аудиту згідно із законом чи нормативним актом. Наприклад, 
це стосується Естонії, де Закон про аудиторську діяльність від 2010 
року вимагає, щоб внутрішній аудит відповідав IPPF, тоді як у 
Сполученому Королівстві Стандарти внутрішнього аудиту в 
державному секторі (PSIAS) є обов’язковими для тих, хто займається 
внутрішнім аудитом у державному секторі. 2,3 У випадках, коли не існує 
конкретної вимоги, керівник внутрішнього аудиту державного сектору 
має прийняти IPPF. 

Новий керівник внутрішнього аудиту може звернутися до місцевого 
представництва ІІA, філії чи іншої аудиторської спільноти в межах 
своєї юрисдикції, та отримати пораду від професійної організації або 
шукати загальнодоступні джерела для допомоги у визначенні 
стандартів, окрім IPPF, які є обов’язковими або законодавчо 
визначеними. 

Стандарти ІІА складаються з декількох елементів, включаючи самі 
Стандарти, які були створені якомога узагальненими спеціально для 
професії внутрішнього аудиту в усіх секторах4. Можливо потрібно буде 
звернути увагу на специфічні нюанси в контексті державного сектору 
як описано вище та через призму специфічних вказівок для 
державного сектору5. В Сполученому Королівстві розроблено 
документ для того, щоб допомогти внутрішнім аудиторам  державного 
сектору в застосуванні IPPF в середовищі їхнього державного 
сектору.6 

Навіть якщо внутрішні аудитори державного сектору мають 
дотримуватись інших обов’язкових стандартів аудиту, їм слід 
розглянути питання про добровільне дотримання IPPF як доповнення 
до інших стандартів. Як зазначено в IPPF, «якщо Стандарти 
використовуються разом з вимогами, виданими іншими авторитетними 
установами, внутрішні аудитори можуть посилатися в свої звітах на 

 
1 Державний вісник, “Закон про Аудиторську Діяльність.” 
2 Привілейований Інститут Внутрішніх Аудиторів. Стандарти внутрішнього аудиту в державному секторі. 
3 IIA, “Міжнародні стандарти.” 
4 IIA, “Практичні рекомендації.” 
5 Інститут Внутрішніх Аудиторів Великої Британії, Стандарти внутрішнього аудиту в державному секторі. 

mailto:https:/iia-ua.org
mailto:office@iia-ua.org


 
 

 https:/iia-ua.org                                  office@iia-ua.org 

 

17 
 

the use of other requirements, as appropriate.” 

If any inconsistencies exist between the standards used, internal auditors 
may conform to alternative standards above those within the IPPF if the 
other requirements are more restrictive. After the internal audit activity has 
been established and is operating, a quality assessment can be helpful in 
determining if there are any gaps or inconsistencies in conformance with 
the Standards. (See Quality Assurance and Improvement Program.) 

 
According to the IPPF, “If internal auditors or the internal audit activity is 
prohibited by law or regulation from conformance with certain parts of the 
Standards, conformance with all other parts of the Standards and 
appropriate disclosures are needed.” (See Public Sector Requirements.) 

 
In addition to formal audit standards, professional associations such as The 
ІІA may issue other guidance to assist auditors in following standards, 
ensuring quality audit work, and increasing competencies, especially in 
specialized audit areas such as information technology (IT). (See Specialty 
Standards.) 

Government Auditing Standards - 
Organizations such as the International 
Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) and the United 
States Government Accountability Office 
(GAO) have issued standards specific to 
auditing in the public sector environment 
(the International Professional Standards 
and the Generally Accepted Government 

використання інших вимог, якщо це доречно». 

Якщо існують будь-які невідповідності між використовуваними 
стандартами, внутрішні аудитори можуть дотримуватися 
альтернативних стандартів, якщо їх вимоги є більш консервативними, 
ніж IPPF. Після того, як функція внутрішнього аудиту була створена та 
функціонує, оцінка її якості може бути корисною для визначення 
наявності будь-яких прогалин або невідповідностей Стандартам. (Див. 
Програму забезпечення та підвищення якості.)  

Згідно з IPPF, «Якщо правові та регулятивні вимоги забороняють 
внутрішнім аудиторам чи функції внутрішнього аудиту дотримуватися 
окремих положень Стандартів, необхідно дотримуватись всіх інших 
положень Стандартів та відповідним чином розкривати інформацію 
щодо цього». (Див. Вимоги державного сектору.) 

Окрім офіційних стандартів аудиту, професійні асоціації, такі як ІІA, 
можуть видавати інші вказівки, щоб допомогти аудиторам у дотриманні 
стандартів, забезпеченні якості аудиторської роботи та підвищенні 
компетенцій, особливо в спеціалізованих сферах аудиту, таких, як 
інформаційні технології (ІТ). (Див. Спеціальні стандарти.) 

Урядові стандарти аудиту – 
Організації такі як Міжнародна 
організація вищих органів аудиту 
(INTOSAI) і Урядовий офіс підзвітності 
США (GAO) випустили стандарти 
аудиту в державному секторі 
(Міжнародні професійні стандарти та 
Загальноприйняті стандарти 
державного аудиту відповідно).7,8 

Однак, ці стандарти розроблені для 

зовнішніх аудиторів (тих, які працюють 

у Вищих органах аудиту (SAIs)  і не 

відображають деяких  специфічних 

нюансів, які слід враховувати внутрішнім аудиторам. Стандарти 

Resource 

For a discussion of the 

considerations faced by internal 

audit activities in working with both 

The ІІA and GAO’s sets of standards, 

see the ІІA Public Sector Audit Tool, 

“The Alignment Between The IIA’s 

Red Book (IPPF) and the GAO’s 

Yellow Book (GAGAS).” 

Додаткова інформація  

Для обговорення думок, з якими 

стикається функція внутрішнього 

аудиту під час роботи з наборами 

стандартів ІІA та GAO, див. 

Інструмент аудиту державного 

сектору ІІA «Баланс між Червоною 

Книгою ІІА (IPPF) та Жовтою 

Книгою GAO (GAGAS).” 

mailto:https:/iia-ua.org
mailto:office@iia-ua.org


 
 

 https:/iia-ua.org                                  office@iia-ua.org 

 

18 
 

Auditing Standards, respectively).6, 7 

However, these standards both were developed for external auditors (such 

as those working in SAIs) and do not specifically address some of the 

nuances internal auditors should consider. INTOSAI’s standards can be 

used as a reference, although not as a replacement for the IPPF; they may 

be too high level for practical consideration by internal audit, although 

useful in specific audits. 

The general standards to be followed for the internal audit activity’s 

assurance and consulting work should be documented in the internal audit 

charter and approved by the audit committee. (See The Internal Audit 

Charter.) 

Specialty Standards - In addition to the 

general audit standards followed, for 

some specific and more technical 

engagements such as IT or cybersecurity 

topics, auditors may want to apply 

standards and frameworks specific to the 

type of audit work being conducted. 

ISACA issues its COBIT Framework for 

the governance and management of enterprise IT as well as a Risk IT 

Framework and an IT Audit Framework (in addition to other IT frameworks, 

standards, and models) that may be beneficial for guiding public sector 

internal auditors assessing risks specific to IT and performing IT audits.8 

Public sector internal auditors may also rely on the National Institute of 

Standards and Technology (NIST) for guidance in conducting IT audits.9 

INTOSAI  можуть використовуватися як рамкова основа, але не як 

заміна IPPF; вони можуть бути занадто поверхневими для практичного 

розгляду внутрішнім аудитом, хоча й корисними в конкретних аудитах. 

Загальні стандарти, яких функція внутрішнього аудиту слід 

дотримуватися при наданні аудиторських і  консультаційних послуг, 

мають бути задокументовані в Статуті внутрішнього аудиту та 

затверджені аудиторським комітетом. (Див. Статут внутрішнього 

аудиту.) 

Спеціальні стандарти  - На додаток 

до дотримання загальних стандартів 

аудиту, для деяких специфічних і 

більш технічних завдань, таких як 

питання ІТ або кібербезпеки, аудитори 

можуть застосувати стандарти та 

моделі, специфічні для типу 

аудиторської роботи, яка проводиться. 

ISACA випускає свою модель COBIT для корпоративного управління 

та керування інформаційними технологіями підприємства або 

установи, а також моделі для ІТ ризиків та ІТ аудиту (на додаток до 

інших концепцій, стандартів і моделей у сфері ІТ), які можуть бути 

корисними для підтримки внутрішніх аудиторів державного сектору 

при оцінці специфічних ІТ ризиків та проведення ІТ-аудитів9. Внутрішні 

аудитори державного сектору також можуть покладатися на 

Національний інститут стандартів і технологій (NIST) для отримання 

методологічних вказівок у проведенні ІТ-аудитів.10 

 
6 INTOSAI, «Професійні стандарти». 
7 GAO, «Жовта книга». 
8 ISACA, “Рамкові основи, стандарти та моделі.” 
9 NIST, “Про урядові стандарти.” 

Resources 

The ІІA provides guidance for 

conforming with the ІІA standards 

discussing IT. See Global Technology 

Audit Guides (GTAGs) listed under 

Supplemental Guidance on The ІІA 

website. 

Додаткова інформація  
 ІІA надає вказівки щодо 

відповідності стандартам ІІA щодо 

ІТ. Див. Вказівки з глобального 

технологічного аудиту (GTAG), 

перелічені в Додаткових вказівках 

на вебсайті ІІA. 
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Additionally, some audit topics may lend themselves to researching other 

frameworks to use as criteria and to help shape audit objectives. One 

example might be when applying the Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission’s (COSO’s) Internal Control - 

Integrated Framework to an audit with specific internal control objectives.10 

The International Organization for Standardization (ISO) also has topical 

standards that may be relevant to public sector internal audit work, such as 

the 37000 series on governance of organizations.11 12 13 Another example 

is environmental audit where auditors may wish to reference the Global 

Reporting Initiative or the International Integrated Reporting Framework.1314 

 

Specialty audit topic standards and frameworks should be selected based 

on audit topics and objectives and referenced in individual audit 

engagements. The CAE should ensure staff conducting such engagements 

has adequate training and competencies to adhere to any specialty 

standards that are utilized. (See Staffing the Internal Audit Activity.) 

Public Sector Requirements - Those charged with establishing the internal 
audit activity must first research and determine the legal basis for internal 
audit within the government jurisdiction. The internal audit activity may need 
to determine if there are any discrepancies between the regulatory 
environment and the IPPF or other recognized auditing standards. (See ІІA 
Standards.) Any discrepancies should be brought to the attention of the 
governing body (board or audit committee or in the absence of such the 
head) of the public organization and addressed in the internal audit 
activity’s charter. Audits required by legislation or regulation should be 
included in the internal audit charter. Additionally, the CAE and audit 

Крім того, для дослідження деяких тем аудиту можуть 

використовуватися інші моделі в якості критеріїв і допомоги у 

формуванні цілей аудиту. Одним із прикладів може бути застосування 

Інтегрованої системи внутрішнього контролю Комітету організацій-

спонсорів Комісії Тредвея (COSO) до аудиту конкретних цілей 

внутрішнього контролю.11 

Міжнародна організація стандартизації (ISO) також має тематичні 

стандарти, які можуть бути релевантними для внутрішнього аудиту в 

державному секторі, такі як серія 37000 щодо управління 

організаціями.12, 13, 14 Іншим прикладом є екологічний аудит, де 

аудитори можуть посилатися на Глобальну ініціативу звітності або 

Міжнародну систему інтегрованої звітності. 13, 14 

Спеціальні тематичні стандарти аудиту та моделі слід вибирати на 
основі тем і цілей аудиту та посилатися на них в окремих аудиторських 
завданнях. Керівник внутрішнього аудиту має переконатися, що 
персонал, який виконує такі завдання, має відповідну підготовку та 
компетенції для дотримання будь-яких спеціальних стандартів, які 
використовуються. (Див. кадрове забезпечення внутрішнього аудиту.) 

Вимоги державного сектору - Ті, хто відповідає за організацію функції 
внутрішнього аудиту, повинні спочатку дослідити та визначити правову 
основу для внутрішнього аудиту в межах урядової юрисдикції. Функція 
внутрішнього аудиту має визначити розбіжності між законодавством і 
IPPF або іншими визнаними стандартами аудиту. (Див. Стандарти ІІA). 
Будь-які розбіжності мають бути доведені до відома керівного органу 
(ради чи аудиторського комітету або, за відсутності такого, керівнику) 
державної організації та мають бути розкриті в Статуті внутрішнього 
аудиту. Аудити, які вимагаються законодавством або нормативними 

 
10 COSO, Стартова веб-сторінка. 
11 ISO, “ISO/TC 309.” 
12 Глобальна ініціатива звітування, “Встановлення порядку денного” 
13 Value Reporting Foundation, Стартова веб-сторінка. 
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committee should ensure the internal audit activity adheres to any other 
relevant laws, rules, and regulations. 

 

 

On a broad, international perspective, the authority for internal audit may 

be established through a variety of legal instruments. Some countries 

formally reference the internal audit activity in their constitutions at either 

the federal or state level (as applicable to the jurisdiction). In addition, some 

countries authorize public sector internal audit by specific legislation. Some 

jurisdictions have additional regulations, and local governments may have 

specific ordinances for internal audit. In these situations, the internal audit 

activity should conduct the appropriate research to fully understand the 

legal authority and determine what is required for their specific situation. 

 

 

 

Governing Body 
According to the Glossary of the Standards, “if a board does not exist, the 

word ‘board’ in the Standards refers to a group or person charged with 

governance of the organization.” 

This part of the definition accommodates the public sector context by 

recognizing that other roles or titles may be responsible for governance. 

The Glossary also states, “Furthermore, ‘board’ in the Standards may refer 

to a committee or another body to which the governing body has delegated 

certain functions, (e.g., an audit committee).” 

The audit committee is defined by The ІІA as “the governance body that is 

charged with oversight of the organization’s audit and control functions.”  

актами, слід включати до Статуту внутрішнього аудиту. Крім того, 
керівнику внутрішнього аудиту та аудиторському комітету слід 
забезпечити відповідність діяльності внутрішнього аудиту будь-яким 
іншим відповідним законам, правилам і нормам. 

У широкій міжнародній перспективі повноваження внутрішнього аудиту 

можуть бути створені за допомогою різноманітних правових 

інструментів. Деякі країни офіційно посилаються на діяльність 

внутрішнього аудиту у своїх конституціях на федеральному рівні чи 

рівні штату (залежно від юрисдикції). Крім того, деякі країни 

уповноважують внутрішній аудит державного сектору спеціальним 

законодавством. Деякі юрисдикції мають додаткові правила, а органи 

місцевого самоврядування можуть мати спеціальні розпорядження 

щодо внутрішнього аудиту. У таких ситуаціях функції внутрішнього 

аудиту слід провести відповідне дослідження, щоб повністю зрозуміти 

юридичні повноваження та визначити, що вимагається для конкретної 

ситуації. 

 

Керівний орган 
Відповідно до Глосарію Стандартів, “Якщо наглядова рада не існує, під 

словом «рада» у Стандартах  мається на увазі група осіб або особа, 

на яку покладено відповідальність за управління організацією.” 

Ця частина визначення враховує контекст державного сектору, 

визнаючи, що інші ролі чи посади можуть відповідати за управління. В 

Глосарію також визначено, “Крім того, «радою» в Стандартах може 

виступати комітет чи інший орган, якому керівний орган делегував 

певні функції (наприклад, аудиторський комітет).” 

ІІА визначає аудиторський комітет як “керівний орган, який відповідає 

за нагляд функцій аудиту та контролю в організації.” 
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Activity - Delivery Models 

Delivery Models - There are three primary models for delivery of internal 
audit services within an organization: 

Insourcing — Establishing and staffing an in-house internal audit activity 
within the organization. It allows the internal audit  activity to become part 
of the organization and learn more in-depth about significant business 
operations including strategy, programs or functions, and culture. It also 
allows the internal audit activity to be more available for consulting 
services in addition to traditional assurance work. However, insourcing 
may have limitations in budget or availability of specialized resources that 
could restrict staffing size and available competencies. 

 
Outsourcing — Contracting for internal audit services with a qualified firm, 
competent in internal audit, and specifically the IPPF (as well as any other 
standards followed). It should not be the same firm (or auditors) who 
provide external audit services to the organization (and the same 
consideration should be given to cosourcing as described below.) An 
outsourced activity must be accountable to a member of the 
organization’s senior management who has adequate knowledge and 
competency of internal auditing as well as knowledge of public sector 
operations.[15] 

Additionally, the other governance aspects of the internal audit activity 
must still be established and maintained by senior management, 
including an audit committee that meets regularly and the establishment 
of a quality assurance and improvement program (QAIP) to assess the 
conformance of the activity with the Code of Ethics and the Standards. 
Standard 2070 - External Service Provider and Organizational 
Responsibility for Internal Auditing states “When an external service 
provider serves as the internal audit activity, the provider must make the 

Діяльність - Моделі надання послуг 

Моделі надання послуг - Існують три основні моделі надання послуг 
внутрішнього аудиту в організації: 

Інсорсинг — створення функції внутрішнього аудиту безпосередньо в 
організації. Це дозволяє функції внутрішнього аудиту бути частиною 
організації та отримувати глибоке розуміння її важливих/значних бізнес 
операцій, в тому числі стратегії, програм і функцій, а також культури. Це 
також робить функцію внутрішнього аудиту більш доступною для 
залучення до надання консультаційних послуг додатково до традиційних 
аудиторських послуг. Однак, інсорсинг може мати обмеження в бюджеті 
або доступності спеціалізованих ресурсів, що може обмежити 
чисельність персоналу та наявність компетенцій. 
 
Аутсорсинг — залучення для надання послуг внутрішнього аудиту 
зовнішньої кваліфікованої компанії, компетентної у внутрішньому аудиті, 
зокрема в IPPF (або інших застосовних стандартах). На аутсорсинг не 
може залучатись компанія (або аудитори), яка вже надає організації 
послуги  зовнішнього аудиту (аналогічне обмеження слід застосовувати 
у випадку моделі ко-сорсингу, описаної нижче). Функція, передана на 
аутсорсинг, має бути підзвітною члену вищого керівництва організації, 
який має достатні знання та компетентність у сфері внутрішнього аудиту, 
а також розуміння діяльності у державному секторі.[15 - Публікація 
Інституту Внутрішніх аудиторів Австралії] 

Крім того, інші аспекти управління функцією внутрішнього аудиту мають 
запроваджуватись та підтримуватись вищим керівництвом, включаючи 
створення постійно діючого аудиторського комітету (засідання якого 
мають проводитись на регулярній основі), запровадження програми 
забезпечення та підвищення якості  для забезпечення оцінки 
відповідності функції Кодексу етики та Стандартам. Стандарт 2070 
«Зовнішній постачальник послуг та відповідальність організації за 
внутрішній аудит» визначає, що «Якщо функцію внутрішнього аудиту 
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organization aware that the organization has the responsibility for 
maintaining an effective internal audit activity.” 

 
 
Cosourcing (or partnering) — Establishing an in-house internal audit 
activity and supplementing it with qualified internal audit services when 
specialized or additional resource needs arise. For example, if a highly 
technical topic arises on the risk assessment for which required 
competencies are not held by current staff, the CAE and the audit 
committee may determine it is more cost effective to contract for the 
specialized audit work or find the skills within the organization, rather than 
train current staff. Additionally, cosourced staff could be procured to work 
alongside internal staff to assist with the internal audit activity maintaining 
control of the project, while still obtaining a specialized skill set and 
knowledge to apply to the engagement. 

 
 
 

Establishing and maintaining an internal audit activity inside the 
organization may be preferable to fully outsourcing, according to leading 
practices; however, each organization needs to assess its unique 
situation individually. One potential problem is that it may not be easy for 
outside auditors to be sufficiently engaged and knowledgeable about the 
subtleties of an organization, including its operational culture. Rigid 
adherence to a plan, extra fees, low budgets, and protecting sensitive 
public data also can cause concerns. 

The internal audit activity’s primary responsibility is to its organization; as 
stated in Standard 1110 - Organizational Independence, “The chief audit 
executive must report to a level within the organization that allows the 
internal audit activity to fulfill its responsibilities. The chief audit executive 
must confirm to the board, at least annually, the organizational 
independence of the internal audit activity.” A conflict of interest may 
occur if the internal audit activity reports to a firm outside the organization. 

виконує зовнішній постачальник послуг, цей постачальник повинен 
повідомити організацію про її відповідальність за підтримання 
ефективної функції внутрішнього аудиту». 

 
Ко-сорсинг (або партнерство) — Створення функції внутрішнього аудиту 
в організації та залучення додаткових кваліфікованих послуг 
внутрішнього аудиту, коли виникає потреба у спеціальних або 
додаткових ресурсах. Наприклад, у випадках, коли виникає потреба 
провести перевірку вузької технічної теми, щодо якої наявні працівники 
не мають необхідних компетенцій, керівник внутрішнього аудиту та 
аудиторський комітет можуть прийняти рішення, що економічно 
вигідніше залучити а на виконання спеціалізованого аудиторського 
завдання ззовні або знайти необхідні компетенції всередині організації, 
ніж навчати наявний аудиторський персонал. Виконавці, залучені в 
рамках ко-сорсингу, можуть працювати над виконанням окремого 
завдання разом з працівниками аудиту, що дозволяє аудиту зберегти 
контроль над проектом і в той же час отримати спеціалізовані навички і 
знання для застосування під час перевірок. 

Створення функції внутрішнього аудиту всередині організації є більш 
бажаним відповідно до провідних практик, ніж її аутсорсинг; однак кожна 
організація повинна оцінювати свою ситуацію окремо. Однією з 
потенційних проблем є те, що для зовнішніх аудиторів може бути досить 
складно отримати належне розуміння особливостей організації, 
включаючи її операційну культуру. До уваги мають бути прийняті питання 
дотримання плану аудиту, виникнення додаткових витрат, замалого 
бюджету та захисту чутливих публічних даних. 

Функція внутрішнього аудиту несе відповідальність в першу чергу перед 
своєю організацією; як зазначено в Стандарті 1110 «Організаційна 
незалежність», «Керівник внутрішнього аудиту повинен звітувати 
такому рівню керівництва в організації, який дає можливість функції 
внутрішнього аудиту виконувати свої обов’язки. Керівник 
внутрішнього аудиту повинен принаймні щорічно надавати наглядовій 
раді підтвердження щодо організаційної незалежності функції 
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If an organization does outsource or cosource for part of the internal audit 
work, the member of the organization management in charge of holding 
the outsourced activity accountable, the audit committee, or the CAE 
should maintain control of the projects and reports should be issued on 
the internal audit activity’s letterhead. 
 
 
 
 
Organizations with small internal audit activities or one unable to 
establish such an activity, may benefit from outsourcing or cosourcing to 
obtain specific expertise, stay current with trends in audit practices, or to 
handle a specific task that may require specialized competencies such 
as a cybersecurity or environmental audit, especially within a reduced 
timeframe. Organizations also can consider forming a consortium, 
creating a shared “outsourced” internal audit activity that is able to attract 
staff with the necessary skills and attain a critical mass of competencies. 
(See Functional Reporting Models.) 
 
 

In either case, it is important that any outsourced or cosourced resources 
are assessed adequately to ensure the appropriate skill sets are obtained 
to meet the assurance objectives. In addition, it is important that any 
contracts for outsourced or cosourced internal audit services include 
adequate safeguards to ensure auditors follow required standards and 
codes of ethics and conduct, as well as maintain the confidentiality of 
information they handle. 

It is not the intent of this guidance to suggest or specify which delivery 
model is the best for any one organization. The IIA encourages 
management and governing bodies to carefully assess the internal audit 
needs of the organization and make a decision for a delivery model that 

внутрішнього аудиту». Конфлікт інтересів може виникнути, якщо 
функція внутрішнього аудиту підпорядковується зовнішній компанії. У 
випадку, якщо організація використовує аутсорсинг або ко-сорсинг для 
виконання частини роботи внутрішнього аудиту, член керівництва 
організації, відповідальний за забезпечення підзвітності аутсорсингової 
діяльності, аудиторський комітет або керівник внутрішнього аудиту 
повинні забезпечити контроль над проектами, а звіти повинні бути надані  
на фірмових бланках внутрішнього аудиту організації. 

Організації з невеликою функцією внутрішнього аудиту або організації, 
які не можуть забезпечити створення функції аудиту всередині 
організації, можуть виграти від аутсорсингу або ко-сорсингу за рахунок 
отримання певної експертизи, підтримання обізнаності щодо тенденцій 
у практиках аудиту або виконання конкретних завдань, які потребують 
спеціальних компетенцій, таких областях, як кібербезпека або 
екологічний аудит, особливо в стислі терміни. Організації також можуть 
розглянути варіант об’єднання, створення спільної «аутсорсингової» 
функції внутрішнього аудиту, яка зможе залучати персонал з 
необхідними навичками та забезпечить наявність критичної маси 
компетенцій (див. Моделі функціонального управління). 

У будь-якому випадку, важливо належним чином оцінювати ресурси, що 
залучаються на аутсорсинг або косорсинг, щоб забезпечити наявність 
навичок, необхідних для досягнення цілей аудиторського завдання. Крім 
того, будь-які контракти з аутсорсингу чи ко-сорсингу функції 
внутрішнього аудиту мають містити відповідні умови щодо дотримання 
аудиторами стандартів і кодексу етики та поведінки, а також 
забезпечення конфіденційності інформації, з якою вони працюють. 
 

Ці методичні рекомендації не мають на меті запропонувати або 
визначити, яка модель надання послуг є найкращою для організації. ІВА 
закликає керівництво та органи управління ретельно оцінити потреби 
своєї організації у внутрішньому аудиті та вибрати таку модель надання 
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will adequately fulfill the purpose of the internal audit activity for the 
specific public sector entity. 

 

Activity - Reporting Models 

Functional Reporting Models - Once the organization has decided which 
delivery model to use, if insourcing or cosourcing the internal audit activity 
is the decision, the next decision is whether to create a centralized or 
decentralized internal audit activity, as illustrated in Figure 3. In making 
this determination, the organization should consider the advantages and 
disadvantages of each option to decide which model is best suited for the 
organization’s current stage of maturity and the political environment. 
Additionally, this option of models may be under consideration when 
multiple public sector entities within a tier decide to combine internal audit 
resources. One benefit to combining may be to capitalize on economies 
of scale. The two most common reporting models are: 

Centralization - Separate organizations, departments, or agencies 
are combined (for example, under a “portfolio” or consortium of 
relevant policy areas), with the audit activities servicing the separate 
organizations consolidated into one centralized unit. This may work 
best in an organization or jurisdiction with robust administrative 
processes, mature management, and sound controls in place among 
its separate units as well as one seeking standardization and 
consistency across its portfolio. 

 

A risk may be to the ability for the internal audit activity to develop a 
deep knowledge of the business, processes, and culture of each 
organization of this portfolio (similar to utilizing an outsourced model 
for providing internal audit services; see Delivery Models). 

послуг, яка забезпечить належне виконання завдань функцією 
внутрішнього аудиту для конкретного суб’єкта державного сектору. 

 

Діяльність - Моделі управління 

Моделі управління - Якщо організація прийняла рішення про створення 
функції внутрішнього аудиту за моделлю інсорсингу або ко-сорсингу, 
наступним кроком має стати вибір централізованої чи децентралізованої 
моделі управління функцією внутрішнього аудиту, як показано на 
Малюнку 3. При прийнятті рішення організація має розглянути переваги 
та недоліки кожної моделі, щоб визначити яка з них найкраще відповідає 
поточному рівню зрілості організації та її політичному середовищу. Крім 
того, ці варіанти моделей можуть розглядатися, коли кілька організацій 
державного сектору в межах одного рівня вирішують об’єднати ресурси 
внутрішнього аудиту. Однією з переваг такого об’єднання може бути 
економія на масштабі. Двома найбільш поширеними моделями 
управління є: 

Централізація – окремі організації, департаменти чи агентства 
об’єднуються (наприклад, у «портфель» або консорціум відповідних 
напрямків політики), при цьому функції внутрішнього аудиту, що 
обслуговують ці окремі організації, об’єднуються в один 
централізований підрозділ. Такий підхід може найкраще працювати 
в організації чи юрисдикції з налагодженими процесами управління, 
зрілим менеджментом і надійними контролями, встановленими на 
рівні окремих підрозділів, а також для організації, яка прагне до 
стандартизації та застосування послідовного підходу для всього 
свого портфелю. 

Ризик може полягати в можливості внутрішнього аудиту отримати 
глибоке розуміння бізнесу, процесів та культури кожної організації, 
що входить до портфелю (аналогічно до моделі аутсорсингу функції 
внутрішнього аудиту; див. Моделі надання послуг). 
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Additionally, one agency may choose to centralize activities at 
multiple geographical locations to one specific location. This may be 
more feasible for an organization following a true Three Lines Model 
which has a leaner third-line function with geographically dispersed 
second-line functions. (See Utilizing the Three Lines Model.) Some 
benefits of centralization include the ability to build internal audit team 
cohesiveness as well as develop and apply consistent practices. 

Decentralization - Organizations maintain separate audit activities per 
department, unit, geographic location, or organization to foster better 
accountability and knowledge of the organization being audited. This 
model may work well in an organization that services different unique 
customer needs, is focused on specific audits and is confident that its 
overall administration and management of audit resources may be 
best managed in a decentralized manner. 

 

Generally, economy and efficiency are key benefits identified with 
centralization, and improved effectiveness as a result of being closer to 
the entity being audited is the key benefit identified for decentralization. 
Other factors to consider are geographical proximity, and costs such as 
time and communication. Factors such as political impacts, available 
skilled resources, a means to gain control of dysfunctional organizations, 
response to scandal or citizen discontent, and more, can all impact the 
appropriate structure of an internal audit activity. 

After implementation, an organization may later decide to change course. 
For example, a rapidly expanding organization may find that it cannot 
maintain an adequate level of service using a centralized model, or an 
expanding organization could centralize to gain control and impose a 
uniform culture across its different units, locations, or services. As with 
Delivery Models, it is not the intent of this guidance to prescribe an 
appropriate functional reporting model. Ultimately, each organization 
should consider its unique situation to decide what structure is best. 

Крім того, одне агентство може вирішити централізувати діяльність 
кількох географічно відокремлених структур в одному місці. Такий 
варіант більше підходить організації, яка дотримується Моделі трьох 
ліній, має меншу функцію третьої лінії з географічно розподіленими 
функціями другої лінії (див. Використання Моделі трьох ліній). Серед 
переваг централізації також є можливість створити єдину команду 
внутрішнього аудиту, розробити та застосовувати послідовні 
практики. 

Децентралізація - Організації підтримують окремі функції 
внутрішнього аудиту в кожному департаменті, підрозділі, географічно 
відокремленій структурі з метою забезпечення кращої підзвітності та 
розуміння діяльності організації, що підлягає аудиту. Така модель 
може добре працювати в організації, що обслуговує різні унікальні 
потреби клієнтів, зосереджена на специфічних аудитах та впевнена, 
що адміністрування та керування ресурсами аудиту найкраще буде 
забезпечене при децентралізованому підході. 

Як правило, економія та продуктивність є ключовими перевагами 
централізації, а підвищення ефективності в результаті наближення до 
суб’єкта аудиту є ключовою перевагою децентралізації. Іншими 
факторами, які слід враховувати, є географічна наближеність, а також 
витрати, такі як час і комунікації. Такі фактори, як політичний вплив, 
доступні кваліфіковані ресурси, засоби встановлення контролю над 
нефункціонуючими організаціями, реагування на скандали або 
незадоволення громадськості тощо, можуть вплинути на вибір структури 
функції внутрішнього аудиту. 

Після запровадження моделі організація може прийняти рішення змінити 
підхід. Наприклад, організація, яка швидко розвивається, може виявити, 
що вона не здатна підтримувати належний рівень якості роботи при 
застосуванні централізованої моделі, або організація, що 
розширюється, може запровадити централізацію з метою встановити 
контроль і єдину культуру у відокремлених підрозділах, місцях або 
службах. Як і у випадку з Моделями надання послуг, метою цього 
документу не є нав'язування конкретної моделі управління. Зрештою, 
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кожна організація повинна проаналізувати свою унікальну ситуацію для 
вибору найбільш релевантної структури. 

Figure 3: Functional Reporting Models 
 

Рисунок 3: Моделі управління 

 

  

Activity - Stakeholder Identification Діяльність – Визначення зацікавлених сторін 

Identify Internal Audit Stakeholders - A new CAE should begin by 
identifying its internal and external stakeholders, including both direct 

Визначення зацікавлених сторін внутрішнього аудиту - Новому 
керівникові внутрішнього аудиту слід почати з визначення своїх 

Клієнт 

аудиту 

Клієнт 

аудиту 

Клієнт 

аудиту 

Може найкраще працювати в організації державного сектору з 
налагодженими процесами управління, зрілим менеджментом і 
надійними контролями, встановленими в відокремлених підрозділах. 
 
Переваги: економія та дієвість 

Ризик: недостатнє розуміння діяльності клієнта аудиту 

Децентралізована функція внутрішнього аудиту 

Кожна функція ВА обслуговує потреби окремого, унікального клієнта та 
сфокусована на виконанні специфічних перевірок. 
 
Перевага: вища ефективність завдяки фокусу уваги на діяльності 
конкретної  організації 
Ризики: неефективність, доступ до навичок 

Компанія 
держ. сектору 
Функція внутр. 

аудиту 

Компанія 
держ. сектору 
Функція внутр. 

аудиту 

Компанія 
держ. сектору 
Функція внутр. 

аудиту 

 Централізована функція внутрішнього аудиту 
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front-line stakeholders, secondary stakeholders, and stakeholders the 
internal auditor may not directly report to but may have an interest in the 
outcomes of the internal audit activity. 

внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін, включаючи як безпосередніх 
зацікавлених сторін, так і вторинних зацікавлених сторін, а також 
зацікавлених сторін, яким внутрішній аудитор може не звітувати 
безпосередньо, але які можуть бути зацікавлені в результатах роботи 
внутрішнього аудиту. 
 

Figure 4: Examples of Public Sector Internal Audit Stakeholders 

Internal External 

Board or governing body Governing body 

Head of the organization Elected officials, including legislative 

committee members 

Audit committee Regulatory bodies 

Executive, senior managers Private citizens 

Human resources Third-party service providers 

Legal counsel* External auditors 

Audit clients Other assurance providers 

Internal service providers Counterparts in similar organizations 

Staff auditors Professional associations such as 
The IIA 

 Local professional leaders 

 Media 

*May be internal or external depending on organization’s size, structure, and 
other factors. 

Таблиця 4: Приклади зацікавлених сторін внутрішнього аудиту 
державного сектору 

Внутрішні Зовнішні 

Наглядова рада або керівний орган Керівний орган 

Керівник організації Обрані посадові особи, в тому числі 

члени законодавчого комітету 

Аудиторський комітет Регулюючі органи 

Керівництво вищого рівня, старші 
менеджери 

Громадяни 

Функція управління персоналом Сторонні постачальники послуг 

Юрисконсульт* або голова юридичної 
функції 

Зовнішні аудитори 

Клієнти внутрішнього аудиту Інші постачальники послуг із надання 
впевненості 

Внутрішні постачальники послуг Партнери в подібних організаціях 

Персонал внутрішнього аудиту Професійні асоціації, такі як IIA 

 Місцеві професійні лідери 

 ЗМІ 

 
* Може бути внутрішнім або зовнішнім в залежності від розміру організації, її 
структури та інших чинників. 

 

Incumbent CAEs may also want to refresh this look at their stakeholders 
on a periodic basis. For the public sector internal auditor, the stakeholder 
list reaches all the way to the public whom the government serves. The 

Діючі керівники внутрішнього аудиту можуть також захотіти періодично 
оновлювати погляд на своїх зацікавлених сторін. Для внутрішнього 
аудитора державного сектору список зацікавлених сторін досягає аж до 
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internal audit activity may explore ways to obtain citizen input into the risk 
assessment and assurance and consulting processes (covered in detail 
in later sections of this guidance). 

суспільства, якому служить уряд. Функція внутрішнього аудиту може 
використовувати інформацію від громадян у процесах оцінки ризиків, 
надання аудиторських та консультаційних послуг (детально описано в 
наступних розділах цього керівництва). 
 

Soon after starting at the organization, and as a part of ongoing 
processes, the CAE should schedule and hold interviews with key 
stakeholders including, at a minimum, executive and senior managers, 
the audit committee chair, and appointing authorities (positions with 
established hiring authority such as the head of the organization or 
human resources; also see the left column of Figure 4 for additional 
ideas) to find out what they expect from the internal audit activity. 

Невдовзі після початку роботи в організації та в рамках поточних 
процесів керівникові внутрішнього аудиту слід запланувати та провести 
співбесіди з ключовими зацікавленими сторонами, включаючи, як 
мінімум, вищих і старших керівників, голову аудиторського комітету та 
органи, що мають повноваження призначати персонал (посади з 
встановленими повноваженнями найму персоналу, наприклад, керівник 
організації або підрозділ з управління персоналом; також дивіться лівий 
стовпець таблиці 4 для додаткових ідей), щоб дізнатися, чого вони 
очікують від функції внутрішнього аудиту. 
 

This can help establish expectations for an activity that adds value and 
mitigates potential political pressures. CAEs should maintain this practice 
periodically to ensure they are regularly receiving input and refreshing 
those expectations, similar to the “Assessing Feedback” process 
described later in this guidance. (These interviews may also be beneficial 
for the initial and ongoing annual risk assessment process; see Perform 
an Entity wide Risk Assessment.) 

Це може допомогти визначити очікування щодо функції, яка додає 
цінність і пом’якшує потенційний політичний тиск. Керівникам 
внутрішнього аудиту слід періодично підтримувати цю практику, щоб 
переконатися, що вони регулярно отримують вхідні дані та оновлюють 
ці очікування, подібно до процесу «Оцінка зворотного зв’язку», 
описаного далі в цьому керівництві. (Ці співбесіди також можуть бути 
корисними для початкового та поточного процесу щорічної оцінки 
ризиків; див. Проведення оцінки ризиків на рівні організації.) 
 

These internal stakeholder connections are important — especially with 
top officials — in building relationships and trust, and this includes 
stakeholders who are not actively being audited. These relationships 
open opportunities for management and audit committee members to 
approach the CAE for assistance such as consulting services, either 
formal or ad hoc, as well as just-in-time advice. 

Ці внутрішні зв’язки із зацікавленими сторонами важливі - особливо з 
вищими посадовими особами - для побудови відносин і довіри, і це 
стосується також зацікавлених сторін, діяльність яких не є предметом 
аудиту. Ці відносини відкривають можливості для менеджменту та 
членів аудиторського комітету звертатися до керівника внутрішнього 
аудиту за допомогою, наприклад, за консультаційними послугами, 
плановими чи ні, а також за своєчасними порадами. 
 

Additionally, the CAE needs to establish open and honest 
communications with the head of the organization to assist in ultimately 
being comfortable and in an appropriate position to report bad news as 

Крім того, керівник внутрішнього аудиту має налагодити відкриту та 
чесну комунікацію з керівником організації, щоб вільно повідомляти про 
погані новини, про області, які потребують покращення, та займати 

mailto:https:/iia-ua.org
mailto:office@iia-ua.org


 
 

 https:/iia-ua.org                                  office@iia-ua.org 

 

29 
 

well as areas that need improvement. These relationships may prove 
valuable in securing support for adequate resources, including for 
needed expertise and knowledge base of staff, since a lack of resources 
could cause internal audit to focus on less important priorities or issue 
unsupported internal audit reports, ultimately impacting credibility with 
stakeholders. (See Staffing the Internal Audit Activity.) 

відповідну позицію. Ці відносини можуть виявитися цінними для 
забезпечення підтримки відповідних ресурсів, у тому числі необхідного 
досвіду та знань персоналу, оскільки брак ресурсів може призвести до 
того, що внутрішній аудит зосередиться на менш важливих пріоритетах 
або випустить звіти внутрішнього аудиту без доказів, що зрештою 
вплине на довіру зацікавлених сторін. (Див. Кадрове забезпечення 
функції внутрішнього аудиту.) 
 

Looking outside the organization, CAEs should identify external 
stakeholders such as those listed in the right-hand column of Figure 4, 
and other direct influencers of the organization. These may also include 
any taxpayer or user of services, which could run the gamut from 
individuals such as transit riders to users of parks and recreation facilities 
as well as special interest groups such as taxpayer alliances. As part of 
this process, internal audit can provide an assessment of the 
completeness of the organization’s identification of key stakeholders. 

Дивлячись за межі організації, керівникам внутрішнього аудиту слід 
визначити зовнішніх зацікавлених сторін, таких як ті, що перераховані в 
правому стовпці в таблиці 4, та інших осіб, які прямо впливають на 
організацію. Сюди також можуть входити будь-які платники податків або 
користувачі послуг, які можуть охоплювати різноманітних фізичних 
особи, від транзитних пасажирів до відвідувачів парків і місць відпочинку, 
а також групи особливих інтересів, такі як альянси платників податків. Як 
частина цього процесу, внутрішній аудит може здійснювати оцінку 
повноти ідентифікації ключових зацікавлених сторін для організації. 
 

However, in its dealings with stakeholders, internal audit needs to avoid 
situations in which it circumvents management by going directly to 
elected officials outside the organization; lines of accountability for the 
internal audit activity reside with the audit committee or governing body 
of the organization. Internal audit can use relationships with external 
stakeholders to help build an awareness of how their organization is 
involved in broader government plans and objectives, for risk assessment 
and monitoring performance purposes. 

Однак у своїх відносинах із зацікавленими сторонами внутрішній аудит 
повинен уникати ситуацій, у яких він обходить керівництво, звертаючись 
безпосередньо до обраних посадових осіб за межами організації; 
функція внутрішнього аудиту підзвітна аудиторському комітету або 
керівному органу організації. Внутрішній аудит може використовувати 
відносини із зовнішніми зацікавленими сторонами, щоб допомогти 
розвинути обізнаність про те, як їхня організація залучена до ширших 
державних планів і цілей, для цілей оцінки ризиків і моніторингу 
ефективності. 
 

Additionally, the CAE should educate the organization’s senior 
managers, audit committee members, and appointing authorities, and 
possibly all staff, on the role of internal audit. In addition to helping 
establish relationships, this education may serve as a communication tool 
to spread the value of internal audit services across the organization. 

Крім того, керівнику внутрішнього аудиту слід навчати старших 
керівників організації, членів аудиторського комітету та органи, що їх 
призначають, і, можливо, весь персонал, щодо ролі внутрішнього 
аудиту. Окрім допомоги у налагодженні відносин, це навчання може 
служити інструментом комунікації для поширення цінності послуг 
внутрішнього аудиту в організації. 
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Activity - Establishing Reporting Relationships Діяльність - Встановлення підзвітності 

Establishing Organizational Reporting Relationships - Standard 1100 - 
Independence and Objectivity states, “The internal audit activity must be 
independent, and internal auditors must be objective in performing their 
work.” Given the comprehensiveness and complexity of internal audit 
activities, the internal audit activity should have the requisite status (high 
enough to give it adequate credibility) within the organization; otherwise 
other departments or functions may not fully cooperate with or fully realize 
the value of the activity. 

Встановлення організаційної підзвітності - Стандарт 1100 «Незалежність 
і об’єктивність» зазначає, що «функція внутрішнього аудиту повинна 
бути незалежною, а внутрішні аудитори повинні бути об’єктивними при 
виконанні своїх обов’язків». Враховуючи всебічність і складність 
діяльності функції внутрішнього аудиту, функція внутрішнього аудиту 
повинна мати необхідний статус (достатньо високий, щоб надати їй 
належну довіру) в організації; інакше інші відділи або функції можуть не 
повністю співпрацювати з функцією внутрішнього аудиту або неповністю 
усвідомлювати її цінність. 
 

It is a primary concern to provide adequate, necessary status to the 
internal audit activity in the public sector. Therefore, the internal audit 
activity should report directly to the appointing authority, the agency head, 
or the governing body through the audit committee. This encompasses 
both functional and administrative reporting relationships as described in 
the following paragraphs. 

Першочерговою задачею є забезпечення належного необхідного 
статусу функції внутрішнього аудиту в державному секторі. Тому функція 
внутрішнього аудиту має підпорядковуватися безпосередньо органу, що 
призначає керівника, керівнику агентства або керівному органу через 
аудиторський комітет. Це охоплює як функціональну, так і 
адміністративну підзвітність, як описано в наступних параграфах. 
 

Along with the appropriate level of organizational status, the internal audit 
activity must have organizational independence. This means that the 
internal audit activity should not have any direct reporting relationships 
with the departments or functions that it will be auditing. As stated in 
Standard 1130.A1, “Internal auditors must refrain from assessing specific 
operations for which they were previously responsible. Objectivity is 
presumed to be impaired if an internal auditor provides assurance 
services for an activity for which the internal auditor had responsibility 
within the previous year.” Staff who are hired from other parts of the 
organization should not audit those functions for at least a year after 
joining the internal audit activity to be in conformance with this standard. 

Разом з відповідним рівнем організаційного статусу функція 
внутрішнього аудиту повинна мати організаційну незалежність. Це 
означає, що функція внутрішнього аудиту не може бути підзвітною 
жодному з підрозділів або функцій, які вона буде перевіряти. Як 
зазначено в стандарті 1130.A1, «внутрішні аудитори повинні 
утримуватися від проведення оцінки операційної діяльності, за яку вони 
раніше були відповідальними. Об’єктивність вважається обмеженою, 
якщо внутрішній аудитор перевіряє ту діяльність, за яку він відповідав 
протягом попереднього року». Щоб відповідати цьому стандарту, 
аудиторський персонал, найнятий з інших підрозділів організації, не 
повинен перевіряти ці підрозділи принаймні протягом року після початку 
роботи у функції внутрішнього аудиту. 
 

Additionally, Standard 1110 - Organizational Independence states, “The 
chief audit executive must report to a level within the organization that 
allows the internal audit activity to fulfill its responsibilities. The chief audit 
executive must confirm to the board, at least annually, the organizational 

Крім того, у Стандарті 1110 «Організаційна незалежність» зазначено: 
«Керівник внутрішнього аудиту повинен звітувати такому рівню 
керівництва в організації, який дає можливість функції внутрішнього 
аудиту виконувати свої обов’язки. Керівник внутрішнього аудиту повинен 
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independence of the internal audit activity.” The interpretation of the 
standard explains, in part, “Organization independence is effectively 
achieved when the CAE reports functionally to the board” (governing 
body or audit committee). In the absence of an audit committee, this 
reporting relationship may need to default to the head of the organization. 
However, it should be noted this may impede the ability for the internal 
audit activity to truly be independent. The functional reporting 
responsibilities include such activities as: 

• Approving the internal audit charter. 

• Approving the risk-based internal audit plan. 

• Approving the internal audit budget and resource plan. 

• Receiving communications from the CAE on the internal audit 
activity performance relative to its plan and other matters. 

• Approving decisions regarding the appointment and removal of 
the CAE. 

• Making appropriate inquiries of management and the CAE to 
determine whether there are inappropriate scope or resource 
limitations. 

принаймні щорічно надавати наглядовій раді підтвердження щодо 
організаційної незалежності функції внутрішнього аудиту». 
Інтерпретація стандарту пояснює, зокрема, що «Ефективний спосіб 
досягнення організаційної незалежності полягає в організації 
функціональної підзвітності керівника внутрішнього аудиту наглядовій 
раді» (органу управління або аудиторському комітету). За відсутності 
аудиторського комітету, може виникнути потреба у підзвітності керівнику 
організації. Однак слід зазначити, що це може перешкодити функції 
внутрішнього аудиту бути справді незалежною. Функціональна 
підзвітність включає такі види діяльності, як: 

• Затвердження наглядовою радою статуту внутрішнього аудиту. 

• Затвердження наглядовою радою ризик-орієнтованого річного 
аудиторського плану. 

• Затвердження наглядовою радою планування ресурсів та 
бюджету внутрішнього аудиту. 

• Отримання наглядовою радою звітувань від керівника 
внутрішнього аудиту стосовно діяльності внутрішнього аудиту, 
пов’язаної з планом, та з інших питань. 

• Затвердження наглядовою радою рішень стосовно призначення 
та усунення з посади керівника внутрішнього аудиту. 

• Направлення наглядовою радою відповідних запитів керівництву 
та керівнику внутрішнього аудиту для виявлення неприйнятних 
обмежень у обсязі робіт та ресурсах внутрішнього аудиту. 
 

These activities should be outlined as responsibilities in the audit 
committee’s charter. The CAE may not have direct responsibility for the 
audit committee charter but should emphasize its importance. (See 
Creation and Operation of the Audit Committee.) 

Ці види діяльності мають бути визначені як обов’язки в статуті 
аудиторського комітету. Керівник внутрішнього аудиту може не нести 
прямої відповідальності за статут аудиторського комітету, але повинен 
підкреслити його важливість. (Див. Створення та діяльність 
аудиторського комітету.) 
 

For purposes of practicality, the CAE also needs a reporting relationship 
within the organization for administrative purposes, such as requesting 
vacation leave. As stated previously, this reporting relationship should be 
to the highest level possible within the organization to help protect the 
independence of the internal audit activity. 

З міркувань практичності, керівник внутрішнього аудиту також потребує 
підзвітності всередині організації для адміністративних цілей, наприклад 
заяви на відпустку. Як зазначалося раніше, ця підзвітність має бути на 
найвищому можливому рівні в організації, щоб допомогти захистити 
незалежність функції внутрішнього аудиту. 
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Output - The Charter and Audit Committee 

The Internal Audit Charter - A formal, documented, and approved charter 
is an important foundational element to the public sector internal audit 
activity.  
Standard 1000 - Purpose, Authority, and Responsibility states, “The 
purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity must be 
formally defined in an internal audit charter, consistent with the Mission 
of Internal Audit and the mandatory elements of the International 
Professional Practices Framework (the Core Principles for the 
Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the 
Standards, and the Definition of Internal Auditing). The chief audit 
executive must periodically review the internal audit charter and present 
it to senior management and the board (audit committee, governing body, 
or head of the organization) for approval.” 

Статут внутрішнього аудиту – формалізований, задокументований та 
затверджений статут є важливим установчим елементом діяльності 
внутрішнього аудиту у державному секторі. 
Стандарт 1000 – «Цілі, повноваження та обов'язки» говорить, що «Цілі, 
повноваження та обов'язки функції внутрішнього аудиту повинні бути 
офіційно визначені в статуті внутрішнього аудиту та відповідати Місії 
внутрішнього аудиту та обов’язковим елементам Основних положень 
міжнародної професійної практики (Основним принципам професійної 
практики внутрішнього аудиту, Кодексу етики, Стандартам і Визначенню 
внутрішнього аудиту). 
Керівник внутрішнього аудиту повинен періодично переглядати статут 
внутрішнього аудиту та надавати його вищому виконавчому керівництву 
та раді на затвердження.» 
 
 

The charter also should be aligned with any jurisdictional requirements 
where the organization operates. As explained within the interpretation of 
Standard 1000, key elements of the internal audit charter should: 

• Establish the internal audit activity’s position and define its status 

within the public sector organization, which is important to provide 

an organizational framework so the activity improves its chances 

of contributing effectively to the achievement of the organization’s 

mission, goals, and objectives. (See Establishing Organizational 

Reporting Relationships). 

• Establish the nature of the CAE’s functional reporting relationship 

with the audit committee (if one exists, or with the governing body 

or, if neither exists, with the head of the organization). 

• Authorize the internal audit activity with unlimited access to 

records, personnel, and physical properties relevant to the 

performance of engagements. This is especially important in the 

public sector where access to some information may be 

Статут також має відповідати вимогам юрисдикції, де працює 
організація. Як пояснюється в тлумаченні Стандарту 1000, ключові 
елементи статуту внутрішнього аудиту повинні: 

• Встановлювати роль функції внутрішнього аудиту та визначати 

його статус в організації державного сектору, що важливо для 

забезпечення організаційної структури, щоб діяльність 

внутрішнього аудиту підвищила свої шанси на ефективний внесок 

у досягнення місії організації та її цілей. (Див. Встановлення 

зв’язків організаційної звітності). 

• Встановлювати  характер функціональної підзвітності керівника 

внутрішнього аудиту Аудиторському комітету (в разі його 

наявності, або керівному органу, або, якщо їх не існує – керівнику 

організації). 

• Визначати необмежений доступ внутрішнього аудиту до 

документації, персоналу та майна, необхідного для виконання 

завдань. Це особливо важливо у державному секторі, де питання 
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considered sensitive. 

• Define the scope of internal audit activities, which should 

encompass every part of the organization’s operations and 

functions. 

 

доступу до певної інформації може бути чутливим. 

• Визначати обсяг діяльності внутрішнього аудиту, що повинен 

охоплювати всі напрями операцій і функцій організації. 

 

Creation and Operation of the Audit Committee - Audit committees have 
an essential role as advisors to the organization’s governing body on all 
audit matters in addition to any other areas as defined in its charter (such 
as financial statements, risk, etc.). To be effective, it is essential that the 
committee have a strong understanding of internal audit. The internal 
audit activity, together with the appointing authority, should ensure that 
the committee has members with expertise in governance, risk, and 
internal audit within the public sector. 
A combined audit and risk committee may be acceptable for the public 
sector, depending upon the organizational needs. A public sector audit 
committee should focus more broadly than just financial information as 
the public sector faces a broader range of risks. 

Створення та діяльність аудиторського комітету. Аудиторські комітети 
відіграють важливу роль як радники керівного органу організації з усіх 
питань аудиту на додаток до будь-яких інших сфер, визначених у його 
статуті (таких як фінансова звітність, ризики тощо). Для забезпечення 
ефективності важливо, щоб комітет мав добре розуміння внутрішнього 
аудиту. Внутрішній аудит, разом з органом, що призначає, має 
забезпечити наявність у комітеті членів з досвідом в управлінні, ризиках 
і внутрішньому аудиті в державному секторі. 

Об’єднання аудиторського комітету та комітету з питань ризиків може 
бути прийнятним для державного сектору, виходячи з потреб організації. 
Аудиторський комітет в державному секторі повинен зосереджуватись 
не лише на фінансовій інформації, оскільки державний сектор 
стикається з більш широким спектром ризиків. 

Some additional competencies that may be beneficial for audit committee 
members include specific public business sector experience and 
knowledge as well as financial and IT knowledge — no single member of 
the audit committee needs to have all the required competencies. 
However, as a whole, the committee should be well-versed in audit topics 
relevant to the public sector organization. Audit committee appointments 
must be skills-based (rather than simply political appointments). Internal 
audit should have a role in promoting and advocating for effective audit 
committees. It is important to ensure that the head of the organization 
(who has the authority to appoint the CAE) understands and supports the 
value of the audit committee and its expertise. 

Деякі додаткові компетенції, які можуть бути корисними для членів 
аудиторського комітету, включають специфічний досвід і знання в 
державному секторі, а також фінансові знання та знання в сфері IT, 
причому, жоден член аудиторського комітету не повинен мати всі 
необхідні компетенції. Однак, загалом, комітет має бути добре обізнаним 
у темах аудиту, релевантних для організації державного сектору. 
Призначення членів комітету має ґрунтуватися на кваліфікації (а не 
виходячи з політичних міркувань). Внутрішній аудит повинен відігравати 
роль у просуванні та адвокації ідеї ефективних аудиторських комітетів. 
Важливо переконатися, що керівник організації (який має повноваження 
призначати керівника внутрішнього аудиту) розуміє та підтримує цінність 
аудиторського комітету та його досвіду. 

Another significant role of the audit committee is to help provide a layer 
of independence to the internal audit activity, which is of paramount 

Ще одна важлива роль комітету з аудиту полягає в тому, щоб допомогти 
забезпечити рівень незалежності внутрішнього аудиту, що має 
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importance for public sector organizations. This is generally 
accomplished by appointing members of the audit committee who are 
external to the organization’s management. Leading practices indicate 
that to achieve an appropriate level of independence for the internal audit 
activity, there should be more external members on the audit committee 
than internal management of the organization. 

першочергове значення для організацій державного сектору. Зазвичай 
це досягається шляхом призначення членів аудиторського комітету, що 
не входять до керівництва організації. Провідні практики показують, що 
для досягнення відповідного рівня незалежності внутрішнього аудиту в 
аудиторському комітеті має бути більше зовнішніх членів, ніж 
внутрішнього керівництва організації. 
 

Consideration also should be given to the chair of the committee and their 
relationship with the CAE to help ensure an adequate level of 
independence exists. Having audit committee members from outside the 
organization can help mitigate some of the skill gap and political risks that 
may arise in the public sector. The CAE may be asked to provide input 
into potential members to assist with meeting the skill set needed. 
However, the governing body and the head of the organization should 
select and appoint audit committee members to protect against conflict 
of interest. 
The audit committee also is integral to holding management accountable 
for responding to and implementing corrective action after issuance of 
audit reports. Processes should be outlined with the audit committee to 
allow for reporting from the CAE when high-risk observations are not 
acted upon. 

Слід також звернути увагу на голову комітету та його відносини з 
керівником внутрішнього аудиту, щоб забезпечити належний рівень 
незалежності. Наявність членів аудиторського комітету з-поза меж 
організації може допомогти зменшити прогалину в кваліфікації та 
нівелювати політичні ризики, що можуть виникнути в державному 
секторі. Керівнику внутрішнього аудиту може бути запропоновано 
надати вимоги до потенційних членів, задля досягнення необхідного 
набору навичок. Однак для захисту від конфлікту інтересів обирати та 
призначати членів аудиторського комітету має безпосередньо керівний 
орган і керівник організації. Аудиторський комітет також є невід’ємною 
частиною забезпечення відповідальності керівництва за реагування та 
впровадження коригувальних дій після випуску аудиторських звітів. З 
аудиторським комітетом слід окреслити процеси, що дозволять 
звітування з боку керівника внутрішнього аудиту в разі, якщо на 
спостереження з високим ризиком відсутні відповідні дії. 

 

Standard 2060 - Reporting to Senior Management and the Board states, 
“The chief audit executive must report periodically to senior management 
and the board on the internal audit activity’s purpose authority, 
responsibility and performance relative to its plan and on its conformance 
with the Code of Ethics and the Standards. Reporting must also include 
significant risk and control issues, including fraud risks, governance 
issues, and other matters that require the attention of senior management 
and/or the board” (audit committee). 
 

У стандарті 2060 « Звітування вищому виконавчому керівництву та раді» 
зазначено: « Керівник внутрішнього аудиту повинен періодично звітувати 
вищому виконавчому керівництву та раді щодо цілей, повноважень та 
обов'язків функції внутрішнього аудиту, виконання аудиторського плану, 
а також відповідності Кодексу етики та Стандартам. Звітність повинна 
також містити інформацію про суттєві ризики та проблеми контролю, у 
тому числі про ризики шахрайства, проблеми корпоративного 
управління та інші питання, що потребують уваги вищого виконавчого 
керівництва та/або ради» (аудиторського комітету). 
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The Standards do not dictate the frequency of this reporting, but leading 
practices encourage at least an annual reporting of issues not covered in 
regular meetings (such as the results of risk assessment and results of 
an EQA might be.) The interpretation of this standard includes some 
suggestions for this reporting including independence of the internal audit 
activity, resource requirements, and results of audit activities. Audit 
committee roles and responsibilities as well as reporting expectations of 
the internal audit activity should be clearly outlined in an audit committee 
charter. (See Identify Internal Audit Stakeholders.) 

Стандарти не визначають частоту такого звітування, але провідні 
практики заохочують принаймні щорічне звітування щодо питань, які не 
висвітлюються на регулярних зустрічах (наприклад, результати оцінки 
ризику та результати зовнішньої оцінки якості (EQA)). Тлумачення цього 
стандарту включає деякі пропозиції щодо такого звітування, включаючи 
незалежність внутрішнього аудиту, вимоги до ресурсів і результати 
аудиторської діяльності. Ролі та обов’язки аудиторського комітету, а 
також очікування щодо звітування внутрішнього аудиту мають бути чітко 
визначені в статуті аудиторського комітету. (Див. Визначення 
зацікавлених сторін внутрішнього аудиту.) 

 

Additional Considerations 

Collaboration with Other Audit Activities - Generally, the standards that 
both external auditors and internal auditors follow require or encourage 
collaboration between the two types of auditors. Standard 2050 - 
Coordination and Reliance states, “The chief audit executive should 
share information, coordinate activities, and consider relying upon the 
work of other internal and external assurance and consulting service 
providers to ensure proper coverage and minimize duplication of efforts.” 
Communication with external auditors is critical for building relationships 
that allow external audit to rely on the work of internal audit. Additionally, 
for one type of auditor to rely on another auditor’s work, some verification 
may need to be performed and in doing so, as stated in the interpretation 
of Standard 2050, the CAE should consider the competency, objectivity, 
and due professional care for the assurance and consulting service 
providers. Standards followed by external auditors may have similar 
verification requirements to allow for reliance on internal audit work. 
Cooperation between the internal and external audit activities has the 
potential to increase audit efficiencies and lower external audit efforts and 
costs. 
 

Додаткові міркування 

Співпраця з іншими аудиторами. Загалом, стандарти, яких 
дотримуються зовнішні та внутрішні аудитори, вимагають або 
заохочують співпрацю між двома типами аудиторів. У Стандарті 2050 
«Координація та довіра» зазначено: «Для визначення належного обсягу 
та мінімізації подвійної роботи керівнику внутрішнього аудиту слід 
забезпечити обмін інформацією, координувати діяльність та розглядати 
можливість покладання на роботу інших внутрішніх та зовнішніх сторін, 
що надають аудиторські та консультаційні послуги». Комунікація із 
зовнішніми аудиторами має вирішальне значення для побудови 
відносин, які дозволяють зовнішньому аудиту покладатися на роботу 
внутрішнього аудиту. Крім того, для того, щоб один тип аудитора 
покладався на роботу іншого аудитора, може знадобитися певна 
перевірка, і при цьому, як зазначено в тлумаченні Стандарту 2050, 
керівнику внутрішнього аудиту слід враховувати компетентність, 
об’єктивність та належну ретельність сторін, що надають аудиторські та 
консультаційні послуги. Стандарти, яких дотримуються зовнішні 
аудитори, можуть мати аналогічні вимоги щодо перевірки, щоб 
дозволити покладатися на роботу внутрішнього аудиту. Співпраця між 
функціями внутрішнього та зовнішнього аудиту має потенціал для 
підвищення ефективності аудиту та зниження зусиль і витрат на 
зовнішній аудит. 
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The Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Public Sector14 - The 
model was developed by The IIA’s Research Foundation in 2009 and 
updated in 2017 to reinforce the importance of internal audit in public 
sector governance and accountability. It is a framework that identifies the 
fundamentals needed for effective internal audit in the public sector. 

Модель спроможності внутрішнього аудиту (IA-CM) для державного 
сектору15. Модель була розроблена Дослідницьким фондом Інституту 
внутрішніх аудиторів у 2009 році та оновлена у 2017 році, щоб 
підкреслити важливість внутрішнього аудиту в управлінні державним 
сектором і його відповідальність. Це система, що визначає основи, 
необхідні для ефективного внутрішнього аудиту в державному секторі. 
 

It describes an evolutionary path for a public organization to follow in 
developing an effective internal audit activity to meet the organization’s 
governance needs and professional expectations. The IA-CM shows the 
steps in progressing from a lower level of internal audit maturity typical of 
a less-established organization to a higher level with strong, effective 
internal audit capabilities generally associated with a mature, complex, 
and high-performance organization.  
The IA-CM (Figure 5) describes five levels of internal audit activity 
maturity or competence in accordance with its set of capabilities. On 
lower levels (1 and 2), capabilities are characterized by the absence of 
infrastructure, lack of adherence to established professional practices or 
partial compliance with professional standards, reliance on personal skills 
to perform engagements, and audit planning based on management 
priorities, among other factors. On higher levels (3, 4, and 5), capabilities 
are characterized by compliance with professional standards; focus on 
independence and objectivity; documentation of processes, policies, and 
procedures; quantitative measurement and management of risk; 
participation in the organization’s governance and risk management; and 
transformation into a learning organization with continuous process 
improvements and innovation. 

Модель описує еволюційний шлях, яким державна організація повинна 
йти в розвитку ефективної діяльності внутрішнього аудиту для 
задоволення потреб організації в управлінні та її професійних очікувань. 
IA-CM показує етапи переходу від нижчого рівня зрілості внутрішнього 
аудиту, характерного для менш розвинутої організації, до вищого рівня 
з сильними, ефективними здібностями внутрішнього аудиту, які зазвичай 
пов’язані зі зрілою, складною та високоефективною організацією. 
IA-CM (Рис. 5) описує п’ять рівнів зрілості або компетентності 
внутрішнього аудиту відповідно до його набору здібностей. На нижчих 
рівнях (1 і 2) здібності характеризуються, крім інших чинників, відсутністю 
інфраструктури, недотриманням усталеної професійної практики або 
частковою відповідністю професійним стандартам, залежністю від 
особистих навичок для виконання завдань та  плануванням аудиту на 
основі пріоритетів менеджменту. На вищих рівнях (3, 4, 5) здібності 
характеризуються відповідністю професійним стандартам; орієнтацією 
на незалежність та об'єктивність; документуванням процесів, політик та 
процедур; кількісним вимірюванням ризику та управління ним; участю в 
управлінні організацією та управлінні ризиками; і трансформацією в 
організацію, що навчається, з безперервним удосконаленням процесів 
та інноваціями. 
 

Three variables should be considered when assessing the level of 
capability of a public internal audit activity: the activity itself, the 
organization, and the overall environment in which the organization 
operates. The internal audit activity will need to take into consideration 
any knowledge or needs for internal audit specific to the public business 
sector of which the organization is a part (such as public safety, health 

Оцінюючи рівень зрілості внутрішнього аудиту в державному секторі, 
необхідно враховувати три змінні: саму діяльність внутрішнього аудиту, 
організацію, та загальне середовище, в якому організація працює. 
Внутрішній аудит повинен приймати до уваги будь-які знання або 
потреби внутрішнього аудиту, характерні для державного сектору, 
частиною якого є організація (наприклад, громадська безпека, охорона 

 
14 MacRae and Sloan, Internal Audit Capability Model. 
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care, or public works). An organization has an obligation to determine the 
optimum level of internal audit capability to support its governance needs 
and to achieve and maintain the desired capability and performance 
levels. 

здоров’я чи громадські роботи). Організація зобов’язана визначити 
оптимальний рівень здібності внутрішнього аудиту для підтримки своїх 
потреб в управлінні і досягнення та підтримки бажаного рівня здібності 
та продуктивності. 
 

However, not every organization requires the same internal audit 
capability or sophistication. The appropriate level will be commensurate 
with the nature and complexity of the organization and the risks to which 
the organization may be exposed. There is no “one size fits all” with levels 
of maturity. The capability of the internal audit activity is directly related 
to the actions taken by the CAE to establish the processes and practices 
needed to achieve and maintain internal audit capabilities and the 
measures taken by the organization’s management to establish a 
supportive environment for internal auditing. Internal audit should be 
delivered in a cost-effective and efficient manner. 

Однак не кожна організація потребує однакових здібностей або 
досвідченості внутрішнього аудиту. Достатній рівень відповідатиме 
характеру та складності організації та ризикам, на які може наражатися 
організація. Щодо рівнів зрілості  не може застосовуватися підхід «один 
розмір для всіх». Здібності внутрішнього аудиту безпосередньо пов’язані 
з діями, вжитими керівником внутрішнього аудиту для встановлення 
процесів і практик, необхідних для досягнення та підтримки здібностей 
внутрішнього аудиту, а також заходів, вжитих керівництвом організації 
для створення сприятливого середовища для внутрішнього аудиту. 
Внутрішній аудит має проводитися ефективно та економно. 
 

The IA-CM can be a useful tool to any public organization for: 

• Determining the current level of maturity of the internal audit 

activity by assessing itself against the various levels of the 

model. 

• Determining its internal audit requirements and thereby 

establishing strategic direction and expectations of the 

internal audit activity including a mechanism for measuring 

performance. 

• Communicating and educating management, employees, and 

other key stakeholders including the audit committee on what 

is meant by effective internal auditing and how it serves an 

organization and its stakeholders, and as a tool for advocating 

the importance of internal audit to decision makers. 

• Conducting and communicating the results of a quality 

assessment, as a framework for evaluating the capabilities of 

IA-CM може бути корисним інструментом для будь-якої державної 
організації для: 

• Визначення поточного рівня зрілості діяльності внутрішнього 

аудиту шляхом  її оцінки на різних рівнях моделі. 

• Визначення вимог до внутрішнього аудиту і, таким чином, 

встановлення стратегічного напряму та очікувань діяльності 

внутрішнього аудиту, включаючи механізм вимірювання 

ефективності. 

• Інформування та навчання керівництва, співробітників та інших 

ключових зацікавлених сторін, включаючи аудиторський комітет, 

щодо того, чим є ефективний внутрішній аудит і як він служить 

організації та її зацікавленим сторонам, а також як інструмент для 

адвокації важливості внутрішнього аудиту для осіб, які 

приймають рішення. 

• Проведення та комунікація результатів оцінки якості як основи 

для оцінки здібностей внутрішнього аудиту відповідно до 
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an internal audit activity against the Standards and other 

mandatory components of the IPPF or jurisdictional 

requirements, either as a self-assessment or an external 

quality assessment. 

• Performing a skills assessment of current competencies 

compared to what may be required to improve the internal 

audit activity. 

• Developing a roadmap for orderly improvement and a process 

for building capability that sets out the steps an organization 

can follow to establish and strengthen its internal audit activity. 

Стандартів та інших обов’язкових компонентів IPPF або вимог 

юрисдикції, або як самооцінка, або як зовнішня оцінка якості. 

• Виконання оцінки навичок поточної компетенції для порівняння з 

тим, що може знадобитися для покращення діяльності 

внутрішнього аудиту. 

• Розробки дорожньої карти для впорядкованого вдосконалення та 

нарощування здібностей, що встановлює кроки, яких організація 

може виконати для встановлення та зміцнення діяльності 

внутрішнього аудиту. 

Utilizing the Three Lines Model - The IIA’s Three Lines Model helps 

organizations identify structures and processes that best assist the 

achievement of objectives and facilitate strong governance and risk 

management. The model and its underlying principles apply to all 

organizations including public sector ones; its strength is that it is visual 

and serves to engage management and other compliance functions and 

explain their roles. 

As the model outlines, the governing body of the organization, 

management, and internal audit all have distinct responsibilities, 

although the activities should be aligned with the objectives of the 

organization. Among its responsibilities, the governing body has 

accountability to stakeholders for the organizational oversight. For its 

part, management has both first line and second line roles, managing 

risk to achieve organizational objectives. Their line will depend upon if 

they are in an organizational deliverable area (such as customer-facing) 

or in an organizational support area (such as an internal services 

function). 

Examples of functions that may be found in the second line include risk 

Використання моделі трьох ліній захисту - модель «Три лінії захисту» 
Інституту Внутрішніх Аудиторів (IIA)  допомагає організаціям визначити 
структури та процеси, які найкраще допомагають досягненню цілей і 
сприяють ефективному управлінню та управлінню ризиками. Модель 
«Три лінії захисту» та її базові принципи застосовуються до всіх 
організацій, включаючи державний сектор;  перевага даної моделі 
полягає в тому, що вона наочна і служить для залучення керівництва та 
інших функцій та пояснює їхні ролі. 
 
Відповідно до моделі, Керівний орган організації, керівництво та 
внутрішній аудит мають різні обов’язки, хоча їх діяльність повинна 
узгоджуватися з цілями організації. В межах своїх обов’язків Керівний 
орган несе відповідальність перед зацікавленими сторонами за нагляд в 
організації. Зі свого боку, керівництво виконує ролі як першої, так і другої 
ліній захисту, здійснюючи управління ризиками для досягнення цілей 
організації. Лінія керівництва залежить від його функції в організацій: 
основна діяльність (наприклад, взаємодія з клієнтами) чи допоміжна 
діяльність (наприклад, функція внутрішніх послуг). 
 
Прикладами функцій, які відносяться до другої лінії захисту, є управління 
ризиками, комплаєнс, податкові операції та юридичні послуги. Ці ролі 
можуть включати такі дії, як моніторинг, надання консультацій або 
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management, compliance, fiscal operations, and legal. These roles 

may include activities such as monitoring, advice, guidance, testing, 

analyzing, and reporting. The independence of the third line is what sets 

it apart, although it is encouraged to interact regularly with the second 

line, providing assurance to assess the strength of the internal control 

framework. 

Internal audit, in its third line role, provides independent and objective 
assurance and advice on all matters related to the achievement of 
objectives. Although internal audit may coordinate activities with the 
second line, they should not be performing or making management 
decisions around those duties. Internal audit maintains primary 
accountability to the governing body and independence from the 
responsibilities of management. The CAE should ensure the internal 
audit and audit committee charters include responsibilities for both 
functions that align with the model. (See Output - The Charter and Audit 
Committee.) A priority for internal audit should be to determine whether 
the model is working within the organization and whether management, 
as the second line, is fulfilling its role. 
 

методичних рекомендацій, тестування, аналіз і звітність. Відмінна риса 
третьої лінії захисту – це її незалежність, хоча рекомендовано регулярно 
взаємодіяти із другою лінією для забезпечення ефективності системи 
внутрішнього контролю через її оцінку.  
 
Внутрішній аудит, як третя лінія, забезпечує незалежне та об’єктивне 
надання впевненості та консультацій з усіх питань, пов’язаних із 
досягненням цілей. Хоча внутрішній аудит може координувати свою 
діяльність із другою лінією, він не повинен виконувати або приймати 
рішення замість керівництва щодо другої лінії. Внутрішній аудит 
забезпечує безпосередню підзвітність Керівному органу та незалежність 
від обов’язків керівництва. Керівник внутрішнього аудиту має 
переконатися, що Статут внутрішнього аудиту та Статут аудиторського 
комітету включають обов’язки для двох функцій, які відповідають моделі. 
(Див. Вихідний результат – Статут і Аудиторський комітет.) Пріоритетом 
внутрішнього аудиту має бути визначення того, чи працює модель трьох 
ліній в організації та чи виконує управлінський персонал свою роль другої 
лінії. 
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Figure 6: The Three Lines Model 

 

 

Рисунок 6: Модель «Три лінії захисту» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пояснення:        Відповідальність,       Делегування, настанови, 
                           Підзвітність                  ресурси, нагляд        
 
 
                    Співпраця, комунікація, координація, колаборація 
 

Considerations of Governance, Risk Management, and Control- As 

stated in the Definition of Internal Auditing (a mandatory element of the 

IPPF), it is the responsibility of the internal audit activity to focus on 

these topics for the organization (this is reiterated in Standard 122O.A1 

related to Due Professional Care). Roles and responsibilities for these 

subjects should be established, documented, understood, and 

communicated at all levels of the organization, and they should be in 

Питання Корпоративного управління, управління ризиками та 
контролю. Відповідно до  Визначення Внутрішнього Аудиту (що є 
обов’язковим елементом Міжнародних стандартів професійної практики 
внутрішнього аудиту, IPPF), внутрішній аудит зобов’язаний 
зосереджувати увагу в організації на корпоративному управлінні, 
управлінні ризиками та контролі (це також повторюється в Стандарті 
1220.A1, що стосується належної професійної ретельності). Ролі та 
обов’язки щодо даних тем мають бути встановлені, задокументовані, 

КЕРІВНИЙ ОРГАН           Відповідальний перед зацікавленими сторонами  за 

нагляд в організації 

Ролі Керівного органу: чесність, лідерство та прозорість 

КЕРІВНИЦТВО                             
Дії (включаючи Управління ризиками) 

для досягнення цілей організації 
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клієнтам, 
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ризиками 

Друга лінія захисту: 
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допомога, 

моніторинг та 
вимоги з питань 

ризику 
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Третя лінія захисту: 
незалежне та 

об’єктивне надання 
впевненості та 

консультування у 
всіх питаннях щодо 
досягнення цілей 

організації 

З

О

В

Н

І

Ш

Н

І      

 

П

Р

О

В

А

Й

Д

Е

Р

И 

mailto:https:/iia-ua.org
mailto:office@iia-ua.org


 
 

 https:/iia-ua.org                                  office@iia-ua.org 

 

41 
 

alignment with the Three Lines Model. Auditors who successfully, 

proactively engage with their organizations on these topics have a high 

chance of demonstrating value to their governing bodies and 

management teams. 

 

Standards 2100 - Nature of Work through 2130 - Control contain 

specifics on the requirements for consideration by internal auditors for 

governance, risk management, and control. Related topics for auditors 

to conduct assurance or consulting engagements and provide 

recommendations for improvement of include: 

• Strategic planning and promotion of organizational values. 

• Operational decision making. 

• Risk management and control including reporting of related 
information to the organization. 

• Ethics programs and activities. 

 

• Coordination of activities between the governing body, 
auditors, and management. 

• Governance of IT. 

 

It is important that the internal audit activity employs auditors with 
adequate knowledge to provide assurance on governance topics and 
processes, including risk and control processes. 

(See Delivery Models and Staffing the Internal Audit Activity.) These 

topics should be audited to the extent that aligns with the risk appetite 

as established by the governing body and senior management of the 

зрозумілі та доведені до відома на всіх рівнях організації, і вони повинні 
узгоджуватися з моделлю трьох ліній захисту. Аудитори, які успішно та 
проактивно задіяні в цих питаннях в своїх організаціях, мають високі 
шанси продемонструвати цінність для своїх Керівних органів та 
керівництва. 
 
Стандарти від 2100 «Сутність роботи внутрішнього аудиту» до 2130 
«Контроль» містять конкретні вимоги щодо розгляду внутрішніми 
аудиторами корпоративного управління, управління ризиками та 
контролю. Аудитори , які виконують завдання з надання впевненості або 
консультування та надають рекомендації для покращень розглядають 
також пов’язані теми:  
 

• Стратегічне планування та просування цінностей організації. 
 

• Прийняття операційних рішень. 
 

• Управління ризиками та контроль, включаючи звітність щодо 
відповідної інформації в організації. 

 

• Програми та заходи з етики. 
 

• Координація діяльності між Керівним органом, аудиторами та 
керівництвом. 

 

• Управління ІТ. 
 
Важливо, щоб у сфері внутрішнього аудиту працювали аудитори з 
достатніми знаннями для забезпечення впевненості щодо управління і 
процесів, включаючи ризики і процеси контролю. 
 
(Див. Моделі надання послуг та кадрове забезпечення діяльності 
внутрішнього аудиту.) Ці теми слід перевіряти настільки, наскільки це 
узгоджується з ризик-апетитом, встановленим Керівним органом і 
вищим керівництвом організації. 
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organization. 

In addition, COSO’s 2013 Internal Control - Integrated Framework can 

provide helpful assistance to the public sector internal auditor in 

reviewing and evaluating the organization’s controls, especially those 

related to the financial systems and processes.15 

 

 
Крім того, «Інтегрована модель внутрішнього контролю COSO 2013»  
може надати корисну допомогу внутрішньому аудитору державного 
сектору в розгляді та оцінці контролів організації, особливо тих, що 
стосуються фінансових систем і процесів.16 

Consideration of Fraud - Although the internal audit activity’s main 

objective is not to audit with the intent of finding fraud, fraud and 

corruption are major considerations in the public sector that should be 

given due diligence by auditors, especially in times of crisis with 

significant impacts to the public (such as political, environmental, and 

health crises). 

The Standards include specific instances in which auditors must 

consider or meet certain requirements regarding fraud: 

Standard 1210.A2 (related to Proficiency) - “Internal auditors must 

have sufficient knowledge to evaluate the risk of fraud and the 

manner in which it is managed by the organization, but are not 

expected to have the expertise of a person whose primary 

responsibility is detecting and investigating fraud.” 

Standard 1220.A1 (related to Due Professional Care, partially 

stated) - “Internal auditors must exercise due professional care by 

considering the ... probability of significant errors, fraud, or 

noncompliance.” 

 

Standard 2120.A2 (related to Risk Management) - “The internal 

audit activity must evaluate the potential for the occurrence of fraud 

Питання  шахрайства. Незважаючи на те, що виявлення шахрайства 
не є основною метою внутрішнього аудиту, шахрайство та корупція є 
важливими питаннями в державному секторі, яким аудитори повинні 
приділяти належну ретельність. Це особливо важливо під час криз, які 
мають значний вплив на громадськість (наприклад, політичні, екологічні 
кризи та епідемії). 
 
Стандарти включають конкретні випадки, коли аудитори повинні 
враховувати або виконувати певні вимоги щодо шахрайства: 
 

Стандарт 1210.A2 (щодо професійності) - «Внутрішні аудитори 
повинні мати достатні знання, щоб оцінити ризик шахрайства та 
спосіб, за допомогою якого ним управляє організація. Разом з тим 
не очікується, що вони володіють досвідом особи, чиєю основною 
відповідальністю є виявлення та розслідування шахрайства». 
 
 
Стандарт 1220.A1 (пов’язаний із належною професійною 
ретельністю, викладено частково) – «Внутрішні аудитори повинні 
проявляти належну професійну ретельність, враховуючи ... 
ймовірність значних помилок, шахрайства або невідповідності». 
 
 
Стандарт 2120.A2 (пов’язаний з управлінням ризиками) – 
«Діяльність внутрішнього аудиту повинна оцінювати можливість 

 
15 COSO. Home page. 
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and how the organization manages fraud risk.” 

Standard 2210.A2 (related to Engagement Objectives) - “Internal 
auditors must consider the probability of significant errors, fraud, 
noncompliance, and other exposures when developing the engagement 
objectives.” 
 
 
Within the public sector, some internal audit activities may have a 

legislative mandate or requirement to perform any fraud investigations 

in which a need may arise within the organization. It is important to note 

that fraud investigations vary from traditional audit and consulting 

services and some processes may need to be altered, including 

reporting considerations. 

 

Many factors need to be weighed and taken carefully into consideration. 
Time is of the essence on a fraud investigation. The CAE must ensure 
any staff assigned to a fraud investigation are adequately trained to 
ensure that, if necessary, evidence can be upheld in court. Internal 
auditors are not necessarily adept at fraud examination, and if the need 
for a fraud investigation arises, this may be an opportunity to work with 
the audit committee or senior management in considering the need to 
bring in specialized skills to assist. (see Delivery models) 
Additionally, traditional reporting processes for assurance and 

consulting engagements may need to be modified for fraud 

investigations due to the potentially sensitive nature of the contents of 

those reports. Discretion should be applied and reporting should be on 

a need-to- know basis with legal considerations taken into account. 

 

виникнення шахрайства та те, як організація управляє ризиком 
шахрайства». 
 
Стандарт 2210.A2 (пов’язаний із цілями завдання) – «Внутрішні 
аудитори повинні враховувати ймовірність значних помилок, 
шахрайства, невідповідності та інших ризиків під час розробки 
цілей завдання». 

 
У державному секторі деякі функції внутрішнього аудиту можуть мати 
законодавчі повноваження або вимоги щодо проведення будь-яких 
розслідувань шахрайства, що можуть виникнути в організації. Важливо 
зазначити, що розслідування випадків шахрайства відрізняються від 
традиційних аудиторських і консалтингових послуг, і деякі процеси, 
зокрема звітність внутрішнього аудиту, можуть потребувати змін. 
 
 
Багато факторів потребують зваженого підходу та ретельного розгляду. 
Час має велике значення для розслідування шахрайства. Керівник 
внутрішнього аудиту повинен переконатися, що всі співробітники, задіяні 
в розслідування шахрайства, пройшли належну підготовку, щоб у разі 
необхідності докази можна було надати в суді. Внутрішні аудитори не 
повинні вміти розслідувати факти шахрайства. У разі виникнення такої 
потреби, необхідність залучення спеціальних навичок для допомоги 
може бути розглянута з аудиторським комітетом або вищим 
керівництвом. (див. Моделі надання послуг) 
Крім того, в зв’язку з потенційно конфіденційним характером для 
розслідувань шахрайства може виникнути необхідність в  зміні 
традиційних процесів звітування, що застосовувалися для завдань з 
надання впевненості та консультування. Слід застосовувати 
обережність, звітування має здійснюватися за принципом «мінімально 
необхідної інформації» з урахуванням правових міркувань. 

Environmental, Social and Governance (ESG) Considerations - The 

United Nations’ (UN) Sustainable Development Goals (SDGs), along 

with ESG issues, are becoming increasingly important, even within the  

Екологія, соціальні аспекти та корпоративне управління (ESG) – Цілі 
сталого розвитку (SDGs) Організації Об’єднаних Націй (ООН) разом із 
питаннями ESG стають дедалі важливішими, навіть для державного 
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 context, given the high focus by public sector organizations, 

politicians, and other stakeholders.18 The public sector should be the 

leader on these topics as they can have serious impacts to the public. 

Careful consideration should be given to these topics during the risk 

assessment process (See Perform an Entitywide Risk Assessment). 

The internal audit activity should understand where the responsibility 

for compliance and reporting lies within the organization, as well as at 

the central government level. As with any other audit topic, the internal 

audit activity must gain an understanding of the process and plan any 

assurance or consulting engagements accordingly. Any requirements 

of the organization related to ESG or SDGs should be included in the 

internal audit activity’s risk universe for assurance consideration. 

Any internal audit work in these areas should be planned and 

performed within the context of the organization, and the CAE must 

ensure adequate competencies exist within these subject areas or 

identify a way to obtain any specialized skill sets for technical areas. 

The internal audit activity may consider breaking down these topics into 

auditable components carefully considering the relevant risks, 

evidence of controls, and monitoring processes (such as second line 

reviews) currently in place. 

сектору, враховуючи велику увагу до цих питань з боку державних 
структур, політиків та інші зацікавлених сторін.18 Державний сектор 
повинен бути лідером у цих питаннях, оскільки вони мають вплив на 
суспільство. Слід уважно розглядати ці теми під час процесу оцінки 
ризиків (див. Оцінка ризиків у масштабах організації). 
 
В рамках діяльності внутрішнього аудиту слід розуміти, де 
відповідальність за відповідність та звітність встановлено на рівні 
організації, а де на рівні центрального влади. Як і з будь-якою іншою 
темою аудиту, внутрішній аудит повинен отримати розуміння процесу та 
відповідно спланувати аудиторське чи консультаційне завдання.  Будь-
які вимоги організації, пов’язані з ESG або SDGs, повинні бути враховані 
при аналізі сукупності ризиків в процесі діяльності внутрішнього аудиту. 
 
Будь-яке завдання внутрішнього аудиту в цих сферах повинно 
плануватися та виконуватися в контексті організації, а керівник 
внутрішнього аудиту (CAE) повинен переконатися, що працівники мають  
відповідні компетенції в цих сферах або визначити спосіб отримання 
спеціалізованих технічних навичок. В процесі діяльності внутрішнього 
аудиту може бути розглянута можливість поділу цих тем на компоненти 
для перевірки, при цьому слід враховувати чи відповідні ризики, докази 
існування контролів та процесів моніторингу (наприклад, другою лінією 
захисту) є чинними на даний момент. 

IT Considerations - Many common IT risks and issues are also 

prevalent in the public sector. The public sector is responsible for 

maintaining and safeguarding all types of sensitive and private 

information about citizens, including birth and death dates, addresses, 

motor vehicle information, health information, financial information, and 

so on. 

Security and privacy issues regarding this information contained both 

in and outside systems owned and managed by public sector 

ІТ-аспекти. Багато типових ІТ-ризиків і проблем є актуальними також і 
в державному секторі. Державний сектор відповідає за збереження та 
захист усіх типів конфіденційної та приватної інформації громадян, 
включаючи дати народження та смерті, адреси, дані про автотранспорт, 
здоров’я, фінансову інформацію тощо. 
 
Питання безпеки та конфіденційності цієї інформації, що зберігається 
державними структурами в їх системах, як внутрішніх, так і зовнішніх є 
надзвичайно важливими. Вони стають ще більш вагомими внаслідок 
впровадження в державному секторі нових розробок, таких як хмарні 
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organizations is significantly important. This becomes increasingly 

important as new technologies reach the public sector, such as cloud 

computing. The internal audit activity must ensure these IT aspects are 

addressed within the risk assessment. If competencies to audit these 

important topics do not exist within the current staffing, the CAE may 

discuss outsourcing or cosourcing options with the audit committee (in 

the absence of an audit committee, the head of the organization. See 

Delivery Models.) 

Public sector internal audit activities must also work to stay current on 

other emerging IT issues and trends, such as artificial intelligence and 

big data, and their potential impacts (both as concerns and 

opportunities) to public sector organizations. 

 

технології. Діяльність внутрішнього аудиту повинна гарантувати, що ці 
ІТ-аспекти розглядаються в рамках оцінки ризиків. Якщо в штаті немає 
працівників з відповідними компетенціями для вирішення таких завдань, 
керівник внутрішнього аудиту (CAE) може обговорити варіанти 
аутсорсингу або косорсингу із аудиторським комітетом (або керівником 
організації, якщо аудиторського комітету не існує. Див. Моделі 
проведення аудитів). 
 
Внутрішній аудит в державному секторі також повинен підтримувати 
компетенції в напрямку нових ІТ-питань і тенденцій, таких як штучний 
інтелект і великі дані, а також їх потенційні наслідки (як ризики, так і 
можливості).  

Financial Management and Internal Control - External audit (this may 

be an SAI, or an organization such as the State Accountant General 

Internal Audit Unit) holds the primary responsibility for auditing an 

entity’s financial reports.16 However, the internal audit activity must 

consider the financial system in its risk assessment process and may 

provide assurance on controls as they relate to systems and processes 

that ultimately affect the organization’s financial reports, to help ensure 

the proper safeguarding and effective use of public funds (taking into 

consideration other assurance providers as well as the ranking as 

compared to other identified risks (See Input - Planning). As stated 

previously, COSO’s Internal Control - Integrated Framework can be a 

valuable tool to assist in the assessment of controls. 

In several places including Europe, the Pacific, Africa, and Cambodia, 

the Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) 

Управління фінансами та внутрішній контроль. Зовнішній аудит (це 
може бути SAI або інша структура, як Відділ Внутрішнього Аудиту 
Державної Бухгалтерської Служби) несе відповідальність за перевірку 
фінансових звітів компанії 17. Проте внутрішній аудит повинен 
аналізувати фінансову систему в процесі оцінки ризиків і проводити 
аудит її засобів контролю, оскільки вони в кінцевому підсумку впливають 
на фінансові звіти організації, таким чином допомагаючи забезпечити 
належний захист та ефективне використання державних коштів 
(приймаючи до уваги інших постачальників гарантій, а також позицію в 
рейтингу у порівнянні з іншими ідентифікованими ризиками (Див. Вхідні 
дані - Планування). Як уже зазначалося раніше, Інтегрована модель 
внутрішнього контролю COSO може бути цінним інструментом для 
допомоги в оцінці засобів контролю. 
 
Показники Державних Витрат та Фінансової підзвітності (PEFA), що 
аналізуються Міжнародним валютним фондом (IMF) для оцінки 
компетентності та можливостей урядових структур в сфері управління 

 
16

 SAI, “What Are Supreme Audit Institutions?” 
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assessments used by the International Monetary Fund (IMF) to 

measure the central agency and whole of government competence and 

capability in public financial management (PFM) can be used by 

auditors as a guide or tool for gap analysis and risk assessment.17 It is 

applicable regardless of the organization’s or government’s size. 

The PEFA program was initiated in 2001 by seven international 

development partners: The European Commission, IMF, World Bank, 

and the governments of France, Norway, Switzerland, and the U.K. 

PEFA began as a means to harmonize assessment of PFM across the 

partner organizations. It subsequently established the PEFA 

framework, a standard methodology for PFM diagnostic assessments. 

Since 2001, PEFA has become the acknowledged standard for PFM 

assessments. 

державними фінансами (PFM) у країнах Європи, Тихоокеанського 
регіону, Африки та Камбоджі, можуть використовуватися аудиторами як 
додаткова інформація або інструмент для ідентифікації та оцінки 
ризиків.18 Він не залежить від розміру компанії чи урядової структури. 
Програму PEFA було започатковано у 2001 році сімома міжнародними 
партнерами з розвитку: Європейською комісією, МВФ, Світовим банком 
та урядами Франції, Норвегії, Швейцарії та Великобританії як засіб для 
гармонізації оцінки PFM для організацій засновників. Згодом було 
створено модель PEFA - стандартну методологію аналізу. З 2001 року 
PEFA - це визнаний стандарт для проведення PFM оцінювання. 

Managing the Internal Audit Activity 

Standard 2000 - Managing the Internal Audit Activity states “The chief 

audit executive must effectively manage the internal audit activity to 

ensure it adds value to the organization.” Implementation of the 

following sections will help ensure conformance with this standard. 

 

Управління функцією внутрішнього аудиту 

Стандарт 2000 – Управління функцією внутрішнього аудиту стверджує, 
що «Керівник внутрішнього аудиту повинен ефективно управляти 
функцією внутрішнього аудиту для того, щоб вона додавала вартості 
організації». Впровадження елементів, описаних у наступних розділах 
допомагає забезпечити відповідність цьому стандарту. 

Strategic Plan - It is important that for every initiative, managers have 

a structured notion of an organization’s position within its public policy 

area to identify high-level goals and objectives for its activities as it 

proceeds into the future. The same applies to a CAE with regard to 

their internal audit activity within a public sector organization. Having a 

plan will also help the internal audit activity stay relevant in a rapidly 

changing environment. 

Стратегічний план. Важливо, щоб в рамках кожної ініціативи, 
менеджери мали структуроване уявлення про задекларовану позицію 
організації  - для визначення її високорівневих цілей та завдань 
діяльності в майбутньому. Те ж саме стосується і керівника 
внутрішнього аудиту (CAE) в процесі аудиту  державних структур. 
Наявність плану допоможе внутрішньому аудиту залишатись 
актуальним в середовищі, що швидко змінюється. 
 

 
17

 PEFA, “PEFA PFM Home Page.” 
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There are many frameworks to help CAEs establish an adequate 

strategic plan for the internal audit activity (including the IA-CM shown 

in Figure 5). A strategic plan helps the internal audit activity establish 

high-level goals for achievement in alignment with the organizational 

goals (and in the public sector, potentially the overarching 

government’s goals as well). This does not include detailed assurance 

engagements with timeframes for completion, which is often referred 

to as the annual audit plan. (See Develop a Risk-based Audit Plan). 

There are various tools available to assist CAEs in developing a 

strategic plan for the internal audit activity. These tools help structure 

thinking about the purpose, objectives, and outcomes that shape the 

business of the public sector entity, and therefore help the CAE 

facilitate development of a strategic plan for the internal audit activity 

that aligns with the organization’s(and possibly the hierarchical 

government’s) strategic plan. At a minimum, the initial internal audit 

activity’s strategic plan should include a vision, mission, core values 

(which should be aligned to The IIA’s Code of Ethics), goals, and 

objectives with appropriate measures to determine progress and 

achieve success. 

The CAE may begin strategic planning by taking stock of key 

organizational matters and their understanding of the organization’s 

culture, risks, and operating environment. It is important to understand 

the organization’s goals and how they relate to the goals of the internal 

audit activity; for example, whether those goals involve adding value, 

following mandatory requirements, or whether the organization plans 

to use internal audit for purposes other than independent and objective 

assurance. 

The CAE should consider the need for balance between adding value 

through formal assurance work or consulting services, and meeting 

Існує багато моделей, що можуть допомогти керівнику внутрішнього 
аудиту (CAE) розробити адекватний стратегічний план діяльності своєї 
функції (включно з IA-CM, показаним на Рисунку 5). Стратегічний план 
дозволяє встановити високорівневі цілі внутрішнього аудиту у 
відповідності з цілями організації (в державному секторі, потенційно, 
враховуючи також і урядові цілі). Але це не стосується планування 
деталей аудиторських завдань з часовими рамками їх початку та 
завершення, що часто називають річним планом аудиту. (Див. Розробка 
плану аудиту на основі ризиків). 
 
Існують різні інструменти, що можуть допомогти керівнику внутрішнього 
аудиту (CAE) у розробці стратегічного плану діяльності внутрішнього 
аудиту. Ці інструменти структурують поняття мети, завдання та 
результатів, які формують основу бізнесу суб’єкта державного сектору, 
і, отже, допомагають керівнику внутрішнього аудиту (CAE) полегшити 
розробку стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту, згідно з 
стратегічним планом організації (і, потенційно, уряду). Як мінімум, 
початковий стратегічний план внутрішнього аудиту повинен містити 
бачення, місію, основні цінності (які мають узгоджуватися з Кодексом 
етики IIA), цілі та завдання з відповідними показниками для визначення 
прогресу та досягнення успіху. 
 
Керівник внутрішнього аудиту (CAE) може розпочати стратегічне 
планування з аналізу ключових організаційних питань і свого розуміння 
культури організації, ризиків і робочого середовища. Важливо розуміти 
цілі організації та те, як вони пов’язані з цілями діяльності внутрішнього 
аудиту; наприклад, чи функція додає вартість організації, дотримується 
обов’язкових вимог або чи планує організація використовувати 
внутрішній аудит для цілей, відмінних від надання незалежної та 
об’єктивної впевненості. 
 
Маючи обмежені ресурси, керівник внутрішнього аудиту (CAE) повинен 
балансувати між додаванням вартості шляхом рутинного виконання 
завдань з надання впевненості, консультаційними послугами та між 
задоволенням потреб керівництва. Керівник внутрішнього аудиту (CAE) 
повинен використовувати свою обізнаність про організаційну культуру 
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management’s needs with potentially limited resources. The CAE 

should utilize what was learned about the organizational culture and 

priorities of the governing body and management when establishing 

relationships and meeting with key stakeholders (See Establishing 

Organizational Reporting Relationships and Identify Internal Audit 

Stakeholders.) 

If the internal audit activity has applied the IA-CM, it should also include 

any activities or goals necessary to move the activity up on the model 

scale toward desired capabilities. The strategic plan should 

encompass longer-term goals of progress, maturity, and achievement 

desired by the internal audit activity, such as improved audit practices, 

an impact to the organization’s risk management culture, a perception 

that internal audit is a partner and trusted advisor, a seat at the senior 

management table for the CAE, timely reporting, and more. 

 

та пріоритети виконавчого органу та керівництва під час налагодження 
відносин і зустрічей з ключовими зацікавленими сторонами (див. 
Розробка ієрархії організаційної звітності та Визначення зацікавлених 
сторін внутрішнього аудиту). 
 
Якщо внутрішній аудит застосував модель IA-CM, це повинно включати 
також будь-які дії або цілі, необхідні для просування функції вгору за 
шкалою зрілості_ щоб досягти бажаних спроможностей. Стратегічний 
план має охоплювати довгострокові цілі прогресу, зрілості та досягнень, 
бажаних для функції внутрішнього аудиту, наприклад, покращення 
практик аудиту, вплив на культуру управління ризиками організації, 
сприйняття того, що внутрішній аудит є партнером і довіреним 
радником, місце за столом вищого керівництва для керівника 
внутрішнього аудиту (CAE), своєчасне звітування тощо. 

 

Рисунок 5: Модель рівнів можливостей внутрішнього аудиту (IA-
CM) 
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Staffing the Internal Audit Activity – The internal audit activity should 
include personnel from diverse backgrounds and different levels of 
experience.  
In the public sector, the size of the internal audit activity most likely will 
be established through the budget process (see Creating a Budget for 
the Internal Audit Activity). 
 
The CAE should work with  the audit committee and senior 
management to determine whether the established size of the activity 
and mix between in-house and outsourced staff is appropriate to 
adequately provide audit  coverage to the organization`s audit universe 
(see Delivery Models).  
 
 
Smaller departments can be effective by focusing on key risks and may 
benefit from hiring more experienced auditors, while larger ones may 
be able to benefit from a blend of staff new to auditing, more 
experienced auditors, and people from different academic and 
professional backgrounds.  
 
A small department can work with its organization`s human resources 
activity to assess minimum requirements and assess what skills, and 
experience may be necessary.    
 
Recognizing the extensive range of services provided by the 
international audit activity, Standard 1210 – Proficiency states, 
“Internal auditors must possess the knowledge, skills, and other 
competencies needed to perform their individual responsibilities. The 
internal audit activity collectively must possess or obtain the 
knowledge, skills, and other competencies need to perform its 
responsibilities”. 

Кадрове забезпечення функції внутрішнього аудиту - Функція 
внутрішнього аудиту повинна включати фахівців різних видів діяльності  
та з різним  рівнем досвіду. 
У державному секторі, найбільш ймовірно розмір підрозділу 
внутрішнього аудиту  буде визначено через бюджетний процес (див. 
Створення бюджету для функції внутрішнього аудиту). 
 
Керівник внутрішнього аудиту має працювати з комітетом з аудиту та 
вищим керівництвом, щоб визначити, чи встановлений штат та 
співвідношення між штатними та позаштатними співробітниками 
(зовнішніми спеціалістами, залученими до внутрішнього аудиту) є 
адекватним для забезпечення відповідного охоплення аудитом  
всесвіту аудиту організації (див. Моделі реалізації).   
 
Менші підрозділи можуть бути ефективними, зосередившись на 
ключових ризиках і можуть отримати користь від залучення більш 
досвідчених аудиторів, в той час як великі підрозділи можуть отримати 
користь від поєднання людей без досвіду в аудиті з досвідченими 
аудиторами, і людей з різним академічним і професійним досвідом.  
 
Невеликий підрозділ може у співпраці із департаментом персоналу 
визначити мінімальні вимоги і необхідні навички та досвід аудиторів. 
 
Визнаючи великий спектр послуг, які надає міжнародна аудиторська 

функція, Стандарт 1210 – Професійна компетентність стверджує: 

«Внутрішні аудитори повинні володіти знаннями, навичками та іншими 

компетенціями, необхідними для виконання покладених на них 

обов'язків. Функція внутрішнього аудиту в цілому повинна володіти або 

набути знання, навички або інші вміння, необхідні для виконання своїх 

обов’язків». 

As a starting point and as a reference for managers and CAEs to 
identify the proficiencies required for internal audit work, The IIA 
published The Internal Audit Competency Framework.  
 

Як відправну точку і як довідник для менеджерів і керівника функції 
внутрішнього аудиту для визначення професійної компетентності, 
необхідної для внутрішнього аудиту, Інститут внутрішніх аудиторів 
опублікував «Модель компетенцій внутрішнього аудиту». 
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This framework can serve as a tool for creating development plans for 
auditors at each stage of their career, and it can also be used for 
benchmarking and comparison of skills that exist and may be needed 
for an effective internal audit activity.  
 
The framework defines four knowledge areas- Professionalism, 
Performance, Environment, and Leadership and Communication – and 
identifies criteria to assess an auditor`s competencies at three levels: 
general awareness, applied knowledge, and expert practitioner. Public 
sector- specific context may need to be applied by the CEA (or other 
experienced leader in the internal audit activity).   
 
The framework can be utilized as an onboarding tool for new staff or in 
establishing a training plan for individual staff, as well as assisting the 
CAE in identifying and filling skill gaps for the internal audit activity.  
 
 
 
The framework may also be beneficial as a benchmarking tool and in 
developing detailed position descriptions, which are important in 
establishing expectations with audit staff and as a baseline for 
evaluating performance.  
 
Although competencies required for an auditor are not specific, public 
sector and private sector internal auditors may have different skill sets. 
For example, public sector internal auditors generally tend to have 
proficiencies in areas such as procurement, government policy, and 
service delivery.  
 
It is important for staff morale to develop a work environment in which 
auditors understand their roles, how these roles fit into the organization 
and add value to the objectives of the organization, and how individual 
performance can contribute to the mission of the internal audit activity. 
 

 
Ця модель може використовуватися в якості інструмента для створення 
планів розвитку аудиторів на кожному етапі їх кар'єри, а також вона 
може бути використана для оцінки і порівняння наявних навичок з тими, 
які можуть бути потрібні для ефективної роботи внутрішнього аудиту. 
 
Модель визначає чотири галузі знань: професіоналізм, ефективність, 
навколишнє середовище, та лідерство і комунікація, та визначає 
критерії оцінки компетенцій аудитора на трьох рівнях: загальна 
обізнаність, прикладні знання, та експертна практика. Контекст для 
державного сектору може бути доданий до моделі керівником 
внутрішнього аудиту (або іншим досвідченим лідером у функції 
внутрішнього аудиту). 
 
Модель може бути застосована як інструмент адаптації для нового 
персоналу, або при створенні індивідуального плану навчання для 
окремого співробітника, а також надання допомоги керівнику 
внутрішнього аудиту у виявленні та заповненні прогалин у навичках для 
функції внутрішнього аудиту.  
 
Модель також може бути цінною як інструмент оцінки (бенчмаркінгу) і 
при розробці детальних посадових інструкцій, які важливі у визначенні 
очікувань від аудиторського персоналу і як базовий рівень оцінки 
продуктивності. 
 
Хоча компетенції, необхідні для аудитора не є специфічними, внутрішні 
аудитори державного та приватного сектору можуть мати різні набори 
навичок. Наприклад, внутрішні аудитори державного сектора, як 
правило, мають досвід роботи в таких сферах, як закупівлі, державна 
політика і надання послуг.  
 
Для підтримки морального стану персоналу важливо розвивати робоче 
середовище, в якому аудитори розуміють свої ролі, як ці ролі 
вписуються в організаційну структуру і додають цінності цілям 
організації, а також як індивідуальні досягнення сприяють загальній місії 
внутрішнього аудиту. 
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In terms of hiring or appointing a CEA, prior relevant and diverse 
experience is considered necessary to successful deliver internal audit 
results. (The CAE could have gained this experience from various type 
of public sector organizations).  
 
Knowledge of the IPPF and any other relevant auditing standards is 
essential, as are other key skills including writing and other methods of 
communication, management experience, and related competencies 
such as application of ethical values. 
 
 
Input from the audit committee (when one exists) is important, because 
it can help decision makers select a candidate who may be a good fit 
to meet the expectations of the organization.  
 
If possible, a hiring or appointing organization should consider 
selecting a pool of candidates and inviting them for interviews.  
Recruiting efforts should occur both inside and outside the 
organization, and consideration should be given to utilizing public 
advertisements and recruiting companies, if resources allow.   
The candidate search should be undertaken with a full understanding 
of the organization`s specific needs, as well as an understanding of the 
specificities of internal auditing in the public sector.  Additionally, 
benefits other than compensation may need to be marketed to potential 
candidates as the public sector may not be able to compete with salary 
ranges offered in the private sector. 
 
For audit staff, a CAE may consider hiring or selecting individuals with 
technical qualifications or other competencies and using training, both 
formal and on the job, to develop the required technical audit skills.  
 
 
 

З точки зору найму або призначення керівника внутрішнього аудиту, 
попередній досвід вважається необхідним для успішного досягнення 
результатів внутрішнього аудиту (це може бути досвід з різних видів 
організацій державного сектору). 
 
Знання  Основних положень міжнародної професійної практики та будь-
яких інших відповідних стандартів аудиту є важливими, як і інші ключові 
навички, включаючи письмові та інші методи комунікації, досвід 
управління, і пов'язані компетенції, такі як застосування етичних 
цінностей.  
 
Важливим є внесок аудиторського комітету  (якщо такий  існує), оскільки 
він може допомогти особам, що приймають рішення, вибрати 
кандидата,  який може бути добре підготовленим  до очікувань 
організації.  
 
За можливістю має бути створений пул кандидатів для запрошення їх 
на співбесіди. Пошук персоналу повинен здійснюватися як всередині 
організації, так і поза її межами, враховуючи, якщо можливо,  
використання публічних оголошень і компаній з підбору персоналу.  
 
Пошук кандидатів повинен здійснюватися з повним розумінням 
особливих потреб організації, а також з розумінням особливостей 
внутрішнього аудиту в державному секторі.  Крім того, потенційним 
кандидатам можуть бути запропоновані заохочення, відмінні від 
заробітної плати, і, оскільки державний сектор не може конкурувати з 
діапазонами заробітної плати, які пропонуються в приватному секторі. 
 
При формуванні аудиторського штату, керівник внутрішнього аудиту 
може розглянути можливість найму або вибору осіб з технічною 
кваліфікацією або іншими компетенціями та використання навчання, як 
формального, так і у процесі роботи, для розвитку необхідних технічних 
аудиторських навичок.  
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Additionally, staff rotations may serve this purpose as well by providing 
audit staff exposure to different areas of an organization or public policy 
and can have the additional benefits of supplementing independence 
and objectivity by bringing in fresh perspective. 

Крім того, для цієї мети може використовуватися ротація кадрів шляхом 
призначення аудиторів на різні напрямки організації або державної 
політики, що у додаток до незалежності та об'єктивності може 
відкривати нові перспективи. 

With the co sourcing (or partnering) model, the CAE may be able  to 
utilize competencies across the organization in audit work to expose 
employees in other parts of the organization to audit and to improve 
operational competencies of the internal audit staff as well as the 
effectiveness of internal audit work.  
 
 
Consideration may need to be given to the need to hire or select 
specialized experience or competencies depending on the public 
policy area, key risks, and audit plan. 
For example, a major IT components to the risk assessment and audit 
plan could justify hiring or selecting an auditor with specialized IT 
experience and knowledge. However, most internal audit activity`s will 
benefit from some “generalist” audit staff as well (see Delivery Models). 
Consideration should also be given to certain specialist skills that may 
be better obtained from service providers on an ad-hoc basis rather 
than hiring a full- time staff to fulfill the skill set. 
 
 
Certification such as The IIA`s Certified Internal Auditor (CIA) or 
Certificate in Risk Management Assurance (CRMA) can also be 
valuable in demonstrating the competencies of internal audit 
leadership   and staff and improving  the credibility of the internal audit 
activity as it works with the organization`s  audit committee and 
management. In the UK, in addition to the Chartered Internal Auditor 
qualification, a Public Sector Internal Audit certificate is offered through 
the Charted Institute of Internal Auditors, an affiliate of The IIA. 
 

З моделлю ко-сорсингу (або партнерських відносин), керівник 
внутрішнього аудиту може бути в змозі використовувати компетенції 
всієї організації в аудиторській роботі через залучення співробітників в 
інших частинах організації до аудиту і підвищити операційні компетенції 
співробітників внутрішнього аудиту, а також ефективність роботи 
внутрішнього аудиту. 
 
Може знадобитись прийняття на роботу або призначення спеціалістів зі 
спеціалізованим досвідом або компетенціями залежно від сфери 
державної політики, ключових ризиків та плану аудиту.  
Наприклад, основні ІТ компоненти плану оцінки ризиків і аудиту можуть 
виправдати призначення або вибір аудитора зі спеціалізованим ІТ 
досвідом та знаннями. Однак, найчастіше внутрішній аудит отримує 
переваги від залучення аудиторів з «загальним» досвідом роботи (див. 
Моделі реалізації). Також слід враховувати, що певні навички краще 
отримувати шляхом залучення зовнішніх постачальників відповідних 
аудиторських послуг за потреби (на окремі завдання), а не шляхом 
найму штатного персоналу. 
 
Сертифікат внутрішнього аудитора (CIA) або сертифікат з управління 
ризиками (CRMA) також може бути цінним для демонстрації 
компетенцій керівництва та персоналу внутрішнього аудиту, а також 
підвищення довіри до внутрішнього аудиту з боку аудиторського 
комітету та менеджменту. У Великій Британії, крім кваліфікації 
дипломованого внутрішнього аудитора, локальною філією Інституту 
внутрішніх аудиторів пропонується сертифікат внутрішнього аудитора 
державного сектору. 

Creating a budget for the Internal Audit Activity – Whether the CAE 
will be responsible for developing a budget may depend on where the 
internal audit activity resides within the organization, as well as the size 

Створення бюджету для функції внутрішнього аудиту – чи буде 
керівник внутрішнього аудиту відповідати за розробку бюджету 
залежатиме від того, де в організаційній структурі знаходиться функція 
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of the activity and the public financial management rules   that apply to 
each government jurisdiction. If the CAE is responsible for creating a 
budget, this may be one of the biggest challenges to establishing or 
rejuvenating an activity. Most public sector organizations face intense 
competition for limited resources. 
 
 
In addition, there may be political pressures associated with taxpayer 
demands for increased efficiency in government balanced with the 
desire for lower costs for public administration and lower taxes, All 
these factors may result in fewer resources available for allocation 
across public sector entities.  
 
 
Therefore, the CAE`s challenge becomes justifying how many and 
what resources are needed to meet the strategic and annual audit 
plans (which should be in alignment with components discussed in the 
Staffing the Internal Audit Activity section of this guidance). 
 
Regular communication with key internal stakeholders also helps to 
ensure sufficient resources are available, what can be delivered within 
the budget constraints, and equally important, what cannot be 
delivered due to the budget constraints.   
 

внутрішнього аудиту, а також розмір функції та правила державного 
фінансового управління, які поширюються на кожну юрисдикцію. Якщо 
керівник внутрішнього аудиту несе відповідальність за створення 
бюджету, це може бути одним з найбільших викликів для створення або 
розвитку діяльності. Більшість державних організацій стикаються з 
інтенсивною конкуренцією за обмежені ресурси. 
 
Крім того, може бути політичний тиск, пов'язаний з вимогами платників 
податків щодо підвищення ефективності управління державою, 
підтриманий прагненням до зниження витрат на державне управління і 
зниження податків. Всі ці фактори можуть призвести до зменшення 
кількості ресурсів, доступних для розподілу між суб'єктами державного 
сектору. 
 
Тому завданням керівника внутрішнього аудиту є обґрунтування, скільки 
і які ресурси потрібні для виконання стратегічних і річних планів аудиту 
(які повинні бути узгоджені з компонентами, що обговорюються в розділі 
Кадрове забезпечення функції  внутрішнього аудиту цих коментарів). 
 
Регулярне спілкування з ключовими внутрішніми зацікавленими 
сторонами також допомагає забезпечити наявність достатніх ресурсів, 
а також визначити що може бути впроваджене в межах бюджетних 
обмежень, і не менш важливо, що не може бути впроваджене  у зв’язку 
з бюджетними обмеженнями. 
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Establishing an Internal Audit Policies and Procedures Manual – 
Standard 2040  - Policies and Procedures states “The chief audit 
executive must establish policies and procedures to guide the internal 
audit activity”.  
 
As the interpretation states, “the form and content of policies and 
procedures are dependent upon the size and structure of the internal 
audit activity and the complexity of its work.” 
 
Some typical topics to address in this manual, which are expanded 
upon in other section of this guidance, include: 

 
✓ Code of Ethics 
✓ Hiring, training and retention practices 
✓ Continuous professional development, which should align with 

The IIA`s Competency Framework, annual risk assessment 
and the audit plan process 

✓ Procedure for audit planning, performance, and reporting 
✓ The quality assurance and improvement program (QAIP) 
✓ Monitoring the implementation of audit recommendations.  
✓ Requesting and responding to feedback from stakeholders.  

Розробка методології (політики та процедур) внутрішнього аудиту 
– Стандарт 2040 – Політики та Процедури визначає, що «керівник 
внутрішнього аудиту повинен встановлювати політики та процедури для 
управління функцією внутрішнього аудиту». 
 
Як стверджує тлумачення “Форма і зміст політики та процедур 
залежать від розміру та структури функції внутрішнього аудиту, а 
також від складності її завдань.” 
 
Деякі типові теми, які мають бути включені в методологію, 
розкриваються в інших розділах, включають:  
 

✓ Кодекс етики 
✓ Практики найму, професійної підготовки, та утримання 

персоналу 
✓ Безперервний професійний розвиток, що має бути узгоджений з 

Моделлю компетенцій Інституту внутрішніх аудиторів, щорічною 
оцінкою ризиків і процесом планування аудиту 

✓ Процедура планування аудиту, виконання перевірок та 
звітування 

✓ Програма забезпечення та покращення якості 
✓ Моніторинг виконання аудиторських рекомендацій 
✓ Запити та надання відповідей зацікавленим сторонам. 

 

Quality Assurance and Improvement Program - According to Standard 

1300 - Quality Assurance and Improvement Program, “The chief audit 

executive must develop and maintain a quality assurance and 

improvement program that covers all aspects of the internal audit 

activity.” This type of program includes periodic internal and external 

quality assessments and ongoing internal monitoring. The program 

should be designed to help the internal audit activity add value and 

improve the operations of the organization and to provide assurance 

that the activity is in conformance with the Standards. It can be a 

valuable practice for identifying gaps in performance that can help a 

Програма забезпечення та підвищення якості - Відповідно до 

Стандарту 1300 «Програма забезпечення та підвищення якості», 

керівник внутрішнього аудиту повинен розробити та підтримувати 

програму забезпечення та підвищення якості, що охоплюватиме всі 

аспекти діяльності внутрішнього аудиту. Цей тип програми включає 

періодичні внутрішні та зовнішні оцінки якості та постійний внутрішній 

моніторинг. Програма має бути розроблена таким чином, щоб 

допомогти внутрішньому аудиту додавати вартість та покращувати 

діяльність організації, а також забезпечити впевненість у тому, що 

діяльність відповідає Стандартам. Це може бути цінною практикою 

для виявлення прогалин у продуктивності, що може допомогти керівнику 
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CAE rejuvenate a weak internal audit activity or identify areas of the 

IPPF a new function has not yet successfully implemented. Prioritizing 

areas for improvement should be part of the internal audit activity’s 

strategic plan and done in conjunction with the audit committee (or in 

the absence of a committee, senior management.) 

внутрішнього аудиту  покращити слабкі аспекти в діяльності 

внутрішнього аудиту або визначити ті області IPPF, в яких нова функція 

ще не реалізована належним чином. Визначення пріоритетних сфер для 

вдосконалення має бути частиною стратегічного плану діяльності 

внутрішнього аудиту та здійснюватися спільно з аудиторським 

комітетом (або, за відсутності комітету, вищим керівництвом). 

Based on Implementation Guidance for Standard 1310 - Requirements 

of the Quality Assurance and Improvement Program, quality program 

assessments include the evaluation of: 

• Conformance with the mandatory elements of the IPPF. 

• The quality and supervision of audit work performed. 

• Adequacy of the internal audit activity’s charter, goals, 

objectives, policies, and procedures. 

• Value the internal audit activity contributes to the organization 

overall, including its governance, risk management, and control 

processes, and improvement of operations. 

• Compliance with applicable laws, regulations, and other 

government or specific public policy area standards. 

• Effectiveness of continuous improvement activities and 
adoption of best practices.  

• The establishment and achievement of key performance 
indicators. 

Базуючись на Практичних рекомендаціях стандарту 1310 «Вимоги до 

програми забезпечення та підвищення якості», програма оцінки якості 

включає оцінювання: 

 

• Відповідності обов'язковим елементам IPPF 

• Якості та нагляду за виконаною аудиторами роботою 

• Адекватності статуту, цілей, завдань, політики та процедур 

внутрішнього аудиту 

• Цінності, яку діяльність внутрішнього аудиту додає організації в 

цілому, включаючи її корпоративне управління, управління 

ризиками та процеси контролю, а також удосконалення операцій 

• Відповідності застосовним законам, нормативним актам та 

іншим державним стандартам або стандартам у певній сфері 

державної політики 

• Ефективності заходів постійного вдосконалення та 

впровадження кращих передових практик 

• Встановлення та досягнення ключових показників ефективності. 

In addition to 1300 and 1310, other relevant standards are: 1311 - 
Internal Assessments, 1312 - External Assessments, 1320 - Reporting 
on the Quality Assurance and Improvement Program, 1321 - Use of 
“Conforms with the International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing” and 1322 - Disclosure of 
Nonconformance. 
 

Окрім 1300 та 1310, іншими доречними стандартами є: 1311 «Внутрішні 

оцінки», 1312  «Зовнішні оцінки», 1320 «Надання звіту щодо Програми 

забезпечення та покращення якості», 1321 «Використання фрази 

«Відповідає Міжнародним стандартам професійної практики 

внутрішнього аудиту» та 1322 «Розкриття невідповідності». 

mailto:https:/iia-ua.org
mailto:office@iia-ua.org


 
 

 https:/iia-ua.org                                  office@iia-ua.org 

 

56 
 

Standard 1312 - External Assessments states that external quality 

assessments must be conducted at least every five years by an outside 

team with experience and knowledge of the IPPF. The audit committee 

(or in the absence of a committee, senior management) should be 

involved in selecting an assessment team to avoid a conflict of interest. 

The IIA can be a resource in selecting an external assessment team or 

the internal audit activity may work through their local IIA chapter or 

affiliate for ideas and resources.24 

Стандарт 1312 «Зовнішні оцінки  визначає, що зовнішнє оцінювання 
якості повинно проводитися принаймні кожні п’ять років зовнішньою 
командою, яка має досвід і знання IPPF. Аудиторський комітет (або, за 
відсутності комітету, вище керівництво) має брати участь у виборі групи 
оцінювачів, щоб уникнути конфлікту інтересів. Інститут внутрішніх 
аудиторів може бути ресурсом у виборі команди зовнішньої оцінки, або 
функція внутрішнього аудиту може працювати через місцеве відділення 
Інституту внутрішніх аудиторів або філію для отримання ідей та 
ресурсів24. 
 

Another option is a self-assessment with independent validation; 

however, this should only be considered by an internal audit activity 

that has adequate staff to perform this assessment independently and 

objectively. An assessment resulting in “generally conforms” at least 

every five years is required for an internal audit activity to state in its 

audit reports that it conducts its work in accordance with the IPPF. This 

statement is important to an internal audit activity’s credibility within the 

organization as it enforces the professionalism and due professional 

care with which the assurance and consulting engagements were 

conducted and helps the governing body and management recognize 

their ability to rely on the results of the internal audit activity’s work. 

Internal assessments must also be conducted periodically; leading 

practices indicate one should be performed annually, but at a minimum 

at least once in the time period between external assessments. The 

HA’s Quality Assessment Manual can be a valuable resource for the 

internal audit activity to prepare for an external assessment or perform 

an internal assessment.2518 

Ongoing monitoring processes should be an established part of day-

Іншим варіантом є самооцінка з її незалежною перевіркою; однак вона 
має розглядатися лише у випадку, якщо служба внутрішнього аудиту 
має відповідний персонал для незалежного та об’єктивного проведення 
такої оцінки. Для того, щоб функція внутрішнього аудиту могла 
зазначати у своїх звітах, що вона виконує свою роботу відповідно до 
IPPF, принаймні кожні п’ять років необхідно проходити оцінку з 
результатом «загалом відповідає». Це ствердження є важливим для 
довіри до діяльності внутрішнього аудиту в організації, оскільки вона 
забезпечує професійну компетентність та належну ретельність, з якою 
проводилися завдання з аудиту та надання консультацій, та допомагає 
керівному органу та керівництву визнати те, що вони можуть 
покладатися на результати внутрішнього аудиту.  
 
Внутрішнє оцінювання має проводитися періодично; провідна практика 
вказує на те, що його слід проводити щорічно, але як мінімум один раз 
у проміжку часу між зовнішніми оцінюваннями. Посібник з оцінки якості, 
виданий Інститутом внутрішніх аудиторів,  може бути цінним ресурсом 
для внутрішнього аудиту з метою підготовки до зовнішнього оцінювання 
або проведення внутрішнього оцінювання.25 

 

 
Постійний процес моніторингу має бути запроваджено як частину 
рутинних аудиторських процедур та включено до внутрішньої 

 
24 - The HA, Quality Assessment Manual. «Програма забезпечення оцінки якості» ІВА 
25 - The IIA, Quality Assessment Manual («Посібник з оцінки якості» ІВА) 
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to-day internal audit procedures and should be included in the internal 

audit activity’s audit manual. (See Establishing an Internal Audit 

Policies and Procedures Manual.) Together, these steps should help 

ensure the quality of reported results of the activity’s assurance and 

consulting engagements. An internal audit activity may find it helpful to 

establish a checklist of relevant standards for aid in performing a 

quality review of completed engagements prior to issuing reports. 

методології з аудиторської діяльності. (див. «Розробка методології 
(політик та процедур) внутрішнього аудиту»). У сукупності зазначені 
кроки мають забезпечити впевненість в якості наданих результатів 
аудиту та консультаційних послуг. Для функції внутрішнього аудиту 
також може бути корисним створити перелік пунктів (checklist) з 
перевірки дотримання відповідних стандартів для допомоги у виконанні 
перевірки якості завершених завдань перед випуском звітів. 

Challenges the CAE may face in implementing the QAIP include: 

• The cost for external 

resources to conduct the five-

year assessment; it should be 

included in the internal audit 

activity’s budget (see 

Creating a Budget for the 

Internal Audit Activity). 

• Adequate staffing resources for small internal audit activities to 

have reviewers available independent of those who conducted 

the assurance work. 

• Adequate time available on the annual audit plan for periodic 

internal assessments and preparation for the external 

assessment. 

Виклики, що можуть постати перед керівником служби внутрішнього 
аудиту підчас впровадження програми забезпечення та підвищення 
якості  (QAIP) включають: 

• Вартість зовнішніх 
ресурсів для 
проведення п'ятирічної 
оцінки; її слід включити 
до бюджету діяльності 
внутрішнього аудиту 
(див. «Створення 
бюджету діяльності 
внутрішнього аудиту»). 

• Відповідні кадрові ресурси для малих за розміром функцій 

внутрішнього аудиту, для забезпечення незалежності тим 

аудиторам, які виконують роботу з оцінювання виконаної роботи. 

• Час у річному плані аудиту, достатній  для періодичних 

внутрішніх оцінок і підготовки до зовнішньої оцінки. 

Resource 

For additional guidance on 

implementing a QAIP, the internal 

audit activity may refer to HA 

Practice Guide, “Quality Assurance 

and Improvement Program.” 

Для додаткового керівництва щодо 

впровадження програми забезпечення та 

підвищення якості  (QAIP), функція  

внутрішнього аудиту може звернутись до 

розроблених Інститутом внутрішнього 

аудиту практичних рекомендації  «Програма 

забезпечення та підвищення якості». 
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Input - Planning 

Define the Audit Universe - A new CAE should take the time to learn 

and keep up to date with their knowledge about the organization, which 

can be done by interviewing key members of the governing body and 

management, and through reviewing key governance documents such 

as, but not limited to: 

• Governing laws, rules, and regulations. 

• National or jurisdictional strategies or agendas. 

• Related SDG and PEFA assessments.19 

• Strategic plans for the organization and business plans for key 
operational programs. 

• Budget documents. 

• Organization charts. 

• Existing risk registers or risk management documentation. 

• Performance measures and reporting. 

• Significant policies. 

• Minutes of recent governing body meetings. 

• External audit reports and any other key reports from other 
external oversight bodies. 

From interviews and review of these documents, and taking into 

consideration the strategic plan of the internal audit activity, the CAE 

should develop an audit universe. This universe will be based on and 

in alignment with the key operational objectives, organizational 

structure, and strategic plan of the organization. It becomes a criterion 

for assessing risk and ultimately prioritizing the proposed audit plan 

topics. 

Початок  – Планування 

Визначення всесвіту аудиту - Новий керівник функції внутрішнього 
аудиту повинен приділяти час на навчання та оновлення своїх знань про 
організацію, що може бути зроблене шляхом проведення опитування 
ключових членів керівного органу та керівництва, а також шляхом 
перегляду ключових документів корпоративного управління включаючи, 
але не обмежуючись: 

• Законодавство, регулююче діяльність, правила та положення. 

• Національні або регіональні стратегії чи програми. 

• Відповідні оцінки досягнення цілей сталого розвитку та оцінки 
управління публічними фінансами 26 

• Стратегічні плани для організації та бізнес-плани для ключових 
операційних програм. 

• Бюджетні документи. 

• Організаційні діаграми. 

• Існуючі реєстри ризиків або документація з управління ризиками. 

• Показники ефективності та звітність. 

• Основні політики. 

• Протоколи останніх засідань керівного органу. 

• Звіти зовнішнього аудиту та будь-які інші ключові звіти інших 
органів зовнішнього нагляду. 

На основі інтерв’ю та перегляду цих документів, а також беручи до уваги 

стратегічний план діяльності внутрішнього аудиту, керівник служби 

внутрішнього аудиту має розробити «всесвіт аудиту». Цей всесвіт буде 

базуватись та узгоджуватись із ключовими операційними цілями, 

організаційною структурою та стратегічним планом організації. Це стане 

критерієм для оцінки ризику та, зрештою, визначення пріоритетності 

запропонованих тем аудиторського плану. 
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Performing Internal Audit Services Надання послуг внутрішнього аудиту 

Input - Planning Вступ - Планування 

Define the Audit Universe - A new CAE should take the time to learn 
and keep up to date with their knowledge about the organization, which 
can be done by interviewing key members of the governing body and 
management, and through reviewing key governance documents such 
as, but not limited to: 

Визначення Всесвіту аудиту. Новий керівник внутрішнього аудиту 
повинен приділяти час набуттю та підтримці своїх знань про організацію, 
чого можна досягти шляхом опитування ключових членів керівного органу 
та менеджменту, а також шляхом перегляду ключових документів 
управління, включаючи, але не обмежуючись: 

• Governing laws, rules, and regulations. 

• National or jurisdictional strategies or agendas. 

• Related SDG and PEFA assessments.  

• Strategic plans for the organization and business plans for key 
operational programs. 

• Budget documents. 

• Organization charts. 

• Existing risk registers or risk management documentation. 

• Performance measures and reporting. 

• Significant policies. 

• Minutes of recent governing body meetings. 

• External audit reports and any other key reports from other 
external oversight bodies. 

• Керуючі закони, правила та нормативні акти. 
• Національні або відомчі стратегії чи програми. 
• Відповідні рекомендації SDG та PEFA. 
• Стратегічні плани організації та бізнес-плани для ключових 

операційних програм. 
• Бюджетні документи. 
• Організаційні схеми. 

• Існуючі реєстри ризиків або документація з управління 
ризиками. 

• Показники ефективності та звітність. 
• Значущі політики. 
• Протоколи останніх засідань керівництва. 
• Звіти зовнішнього аудиту та будь-які інші ключові звіти інших 

зовнішніх органів нагляду. 
 

From interviews and review of these documents, and taking into 
consideration the strategic plan of the internal audit activity, the CAE 
should develop an audit universe. This universe will be based on and 
in alignment with the key operational objectives, organizational 
structure, and strategic plan of the organization. It becomes a criterion 
for assessing risk and ultimately prioritizing the proposed audit plan 
topics. 

На підставі інтерв’ю та перегляду документів, а також враховуючи 
стратегічний план діяльності внутрішнього аудиту, керівник внутрішнього 
аудиту має розробити всесвіт аудиту. Цей всесвіт буде базуватися та 
відповідати ключовим операційним цілям, організаційній структурі та 
стратегічному плану організації. Він є критерієм для оцінки ризику та, 
зрештою, визначення пріоритетності запропонованих тем в плані аудиту. 
 

Perform an Entity wide Risk Assessment - A risk is the possibility of an 
event occurring that may impact the ability for an organization to 
achieve its objectives. Auditors perform risk assessments at two levels, 

Оцінювання ризику в масштабах організації - Ризик є можливістю 
виникнення події, що може вплинути на здатність організації досягати 
своїх цілей. Аудитори проводять оцінку ризиків на двох рівнях з різними 

 
26 PEFA, “PEFA PFM Home Page.” (PEFA PFM офіційна сторінка) 
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for distinct purposes. An entitywide risk assessment is performed to 
plan the internal audit activity’s assurance and consulting 
engagements for a period of time, to achieve the best possible 
utilization of limited internal audit resources. Risk is also assessed at 
the beginning of each engagement (see Planning Individual 
Engagements). Because the main purpose of an internal audit activity 
is to help the organization achieve its mission, goals, and objectives, 
assisting the organization in identifying and assessing the risks that 
may prevent it from achieving its objectives is of the utmost importance. 

цілями. Оцінка ризиків у масштабах організації виконується для 
планування діяльності внутрішнього аудиту щодо надання впевненості та 
надання консультацій в межах певного періоду, для максимально 
ефективного використання обмежених ресурсів внутрішнього аудиту. 
Ризик також оцінюється на початку кожного завдання/перевірки (див. 
Планування окремих завдань). Оскільки основною метою діяльності 
внутрішнього аудиту є допомога організації в досягненні її місії, цілей і 
завдань, допомога у виявленні та оцінці ризиків, що можуть завадити 
досягти цілей організації, є надзвичайно важливою. 
 

Risk assessment is a subjective process and there are a multitude of 
methodologies and formats for an internal audit activity to incorporate 
and utilize for their own organization. The IIA’s website is a useful 
resource for guidance, resources, and training on conducting an 
entitywide risk assessment. 

Оцінка ризиків є суб’єктивним процесом, і існує безліч методологій і 
форматів діяльності внутрішнього аудиту, які можна інтегрувати та 
використовувати для своєї організації. Веб-сайт Міжнародного Інституту 
Внутрішніх Аудиторів (IIA) є корисним ресурсом для рекомендацій, 
матеріалів і навчання щодо проведення оцінки ризиків у масштабах 
організації. 
 

Additionally, COSO’s Enterprise Risk Management - Integrated 
Framework is a helpful resource that provides a framework for 
recognizing the organization’s risks and identifying areas to be audited.  
ISO standard 31000 is foundational to understanding risk and has 
supported the establishment of other frameworks.  A strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis may also be 
a useful tool for structuring the risk assessment process. 

Крім цього, модель управління ризиками підприємства COSO є корисним 
джерелом інформації, що надає основу для розпізнавання ризиків в 
організації та визначення сфер діяльності, що підлягають аудиту. 
Стандарт ISO 31000 є основою для розуміння ризиків і підтримує 
створення інших моделей. Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей 
і загроз (SWOT) також може бути використаний, як інструмент для 
структурування процесу оцінки ризиків. 
 

The internal audit activity should consider taking a stepped approach 
to the risk assessment process. The first step may be to review the risk 
management culture of the organization to determine the environment. 
The internal audit activity may want to determine if risk is on the 
organization’s agenda, if the risk management process and reporting 
is valued, and if there is a periodic (at least annual) review and formal 
opinion on risk management culture by comparing expectations with 
the actual culture, as determined by the results of the review. The 
internal audit activity should develop an understanding of the 

Внутрішній аудит у своїй діяльності має підходити до процесу оцінки 
ризиків поетапно. Першим кроком може бути перегляд культури 
управління ризиками в організації для визначення середовища роботи. 
Внутрішній аудит може визначити, чи є питання ризиків актуальним для 
організації, чи є процес управління ризиками та звітність значущими в 
організації, і чи існують періодичні (принаймні щорічні) контроль та 
регламентована звітність для порівняння очікувань щодо культури 
управління ризиками з фактичними результатами огляду. Внутрішній 
аудит повинен розвинути розуміння стійкості організації до ризику (що 
може бути обов’язковим для деяких організацій громадського сектору). 
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organization’s risk appetite (which may be mandated for some public 
sector organizations). 
 

Resource Матеріали 

For more information on creating an internal audit plan and on 
comprehensive risk-based planning, see the HA Practice Guide, 
“Developing a Risk-based Internal Audit Plan.” 

Додаткову інформацію про створення плану внутрішнього аудиту та 
комплексне планування на основі оцінки ризиків див. у Практичному 
посібнику «Планування внутрішнього аудиту на основі ризиків». 
 

Additionally, during the risk assessment process, the internal audit 
activity should consider what is happening within the overarching 
government and in the external operating environment of the 
organization, as both will likely have impacts to the organization’s 
internal operating environment. 

Додатково, під час процесу оцінки ризиків внутрішній аудит має 
враховувати, що відбувається в уряді та у зовнішньому середовищі 
організації, оскільки обидва фактори, ймовірно, матимуть вплив на 
внутрішнє операційне середовище організації. 

The next significant step in the process is to obtain feedback on current 
risks from key stakeholders, both inside and outside the organization 
(using the stakeholders identified through the process discussed 
earlier in this guidance). Feedback can be obtained through interviews, 
surveys, facilitated discussions, focus groups, or other means. Care 
should be taken to safeguard risk information as it is collected and 
documented due to the sensitive nature of the public sector 
environment. 

Наступним важливим кроком у процесі є отримання зворотного зв’язку 
щодо поточних ризиків від ключових зацікавлених сторін, як всередині, 
так і поза організацією (з використанням комунікацій із зацікавленими 
сторонами, визначеними у процесі, розглянутому раніше в цьому 
документі). Зворотній зв’язок можна отримати через інтерв’ю, 
опитування, фасилітації, фокус-групи або іншими способами. Необхідно 
подбати про захист інформації про ризики під час її збирання та 
документування через чутливий характер середовища громадського 
сектора. 
 

Risks should be documented, analyzed in terms of impact (if the risk 
event occurred, what level of consequence could affect the 
organization) and probability (what is the likelihood of the risk impacting 
the ability to achieve objectives). Management input should be 
obtained in the analysis process and the outcome of the analysis 
should be compared to the organization’s risk appetite and used to 
prioritize risks for audit planning. Auditors should also use the risk 
assessment process to identify potential opportunities the organization 
may want to consider exploiting to improve its ability to provide services 
to the public. 

Ризики мають бути задокументовані, проаналізовані з точки зору впливу 
(який може бути рівень впливу наслідків ризиків на організацію) та 
ймовірності (яка ймовірність впливу ризику на здатність досягнення 
цілей). Вхідні дані від керівництва слід отримати в процесі аналізу, а 
результати аналізу слід порівняти зі схильністю організації до ризиків та 
використовувати для визначення пріоритетності ризиків для планування 
аудиту. Аудитори також повинні використовувати процес оцінки ризиків 
для виявлення потенційних можливостей, які організація потенційно 
зможе використовувати для покращення своєї здатності надавати 
послуги громадськості. 
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Develop a Risk-based Audit Plan - Standard 2010 - Planning states, 
“The chief audit executive must establish a risk-based plan to 
determine the priorities of the internal audit activity, consistent with the 
organization’s goals.” The CAE’s comprehensive assessment of all the 
organization’s risks and the organization’s management thereof helps 
prioritize the focus of audit resources. The resulting audit plan is 
subject to continuous reassessment as new risks and priorities 
emerge. 

Планування аудиту на основі оцінки ризиків - Стандарт 2010 - Планування 
стверджує, що «керівник внутрішнього аудиту повинен розробити ризик-
орієнтований план для визначення пріоритетів функції внутрішнього 
аудиту, які відповідають цілям організації». Комплексна оцінка керівником 
внутрішнього аудиту усіх ризиків організації та управління ними в 
організації допомагає визначити пріоритетність ресурсів аудиту. 
Отриманий план аудиту підлягає постійному перегляду за появи нових 
ризиків і пріоритетів. 
 

Other factors besides risk will influence the decision of which areas to 
audit, including but not limited to: 

Інші фактори, окрім ризиків, що впливатимуть на обрання сфери 
проведення аудиту, включають, але не обмежуються наступними: 

• Any mandated audit coverage (from laws, rules, regulations, or 
policies). 

• Changing circumstances in the organization’s services, 
operations, programs, systems, processes, controls, or risk 
environment. 

• The potential benefit(s) to be achieved from the engagement. 

• The skills and competencies of available audit staff. 

• Requests from senior management, or other key stakeholders 
(even suggestions from external auditors). 

• Будь-яке обов’язкове покриття аудиту (законодавче, на 
підставі внутрішніх правил, положень або політики). 

• Зміна обставин у службах організації, її діяльності, програмах, 
системах, процесах, засобах контролю або середовищі ризику. 

• Потенційна користь від проведення аудиту. 
• Навички та компетенції наявного аудиторського персоналу. 
• Запити від вищого керівництва або інших ключових 

зацікавлених сторін (пропозиції від зовнішніх аудиторів тощо). 

Organizations with small internal audit activities may have a greater 
risk exposure because they may not have adequate resources to cover 
all areas that should be audited. Therefore, it is important that the CAE 
adequately express budget needs to those with budgetary authority, in 
terms of risk coverage. The more audit resources available, the more 
assurance work that can be provided over identified risk areas. 

Організації з меншими підрозділами внутрішнього аудиту можуть мати 
більший ризик, через недостатність ресурсів для охоплення всіх сфер, що 
потребують перевірки. Тому важливо, щоб керівник внутрішнього аудиту 
відповідно співвідносив планові ресурси з важливими плановими 
потребами, з точки зору покриття ризиків. Чим більше доступних 
аудиторських ресурсів, тим більше роботи для надання впевненості 
можна забезпечити щодо визначених областей ризику. 
 

As the CAE develops the audit plan, the need to add value through 
quality assurance work must be balanced with meeting the audit 
committee’s and management’s needs. With limited resources, internal 
audit must communicate clearly about how much assurance and 
consulting work can be performed while also balancing other 
responsibilities. 

Коли керівник внутрішнього аудиту розробляє план аудиту, потреба в 
додаванні вартості через роботу із забезпечення якості має бути 
збалансована із врахуванням вимог аудиторського комітету та 
керівництва. При обмежених ресурсах внутрішній аудит повинен чітко 
визначати те, який обсяг роботи з надання гарантій і консультацій може 
виконати, одночасно поєднуючи інші обов’язки. 
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Audit plans typically cover one fiscal year at a minimum but could be 
created in six-month increments to allow the internal audit activity to be 
more flexible and responsive to emerging risks. If an activity has a 
regular audit cycle, a three- to five-year rolling plan that is flexible to 
allow for annual or semi-annual strategic additions, regularly updated 
and reported to the audit committee (or in the lack of an audit 
committee, senior management) may provide more insight and 
transparency into risk coverage included in the internal audit activity’s 
planning. The CAE should consider holding time in the audit plan 
budget for changing conditions and requests that may arise that should 
be reviewed with the audit committee before the plan is formally 
revised. 

Плани аудиту зазвичай охоплюють щонайменше один фінансовий рік, 
але їх можна розробляти з кроком у шість місяців, щоб діяльність 
внутрішнього аудиту була більш гнучкою та реагувала на нові ризики. 
Якщо внутрішній аудит має регулярний цикл робіт, три-п’ятирічний 
поточний план, що є достатньо гнучким, щоб дозволити щорічні або 
піврічні стратегічні коригування, регулярні оновлення та звітування 
аудиторському комітету (або, за відсутності аудиторського комітету, 
вищому керівництву), то це зможе надати більше розуміння та прозорості 
щодо покриття ризиків, включених під час планування діяльності 
внутрішнього аудиту. Керівник внутрішнього аудиту має закласти час при 
плануванні аудиту для зміни умов і запитів, що можуть виникнути та 
мають бути розглянуті аудиторським комітетом до офіційного перегляду 
плану. 
 

Activity - Performing Engagements Діяльність - Виконання завдань 

Planning Individual Engagements - In addition to the risk-based audit 
plan, Standard 2200 - Engagement Planning says, “Internal auditors 
must develop and document a plan for each engagement, including the 
engagement’s objectives, scope, timing, and resource allocations. The 
plan must consider the organization’s strategies, objectives and risks 
relevant to the engagement.” The following standards - 2220, 2230, 
and 2240 - include specifics on the engagement scope, resource 
allocation, and work program. 

Планування окремих завдань. На додаток до плану аудиту на основі 
оцінки ризиків, Стандарт 2200 – Планування завдань говорить: 
«Внутрішні аудитори повинні розробляти та документально 
оформлювати для кожного завдання план роботи, що включає мету, 
обсяг, визначення його термінів проведення і розподіл ресурсів. План 
повинен враховувати стратегії, цілі та ризики організації, пов’язані із 
завданням». Наступні стандарти - 2220, 2230 і 2240 - містять специфіку 
щодо обсягу завдання, розподілу ресурсів і робочої програми. 
 

During the process of planning for the engagement, based on Standard 
2201 - Planning considerations, internal auditors must consider: 

Під час процесу планування завдання на основі стандарту 2201 
«Фактори, що необхідно враховувати при плануванні» внутрішні 
аудитори мають звернути увагу на: 

- The strategies and objectives of the activity being reviewed and 
the means by which the activity controls its performance.  

- The significant risks to the activity’s objectives, resources, and 
operations, and the means by which potential impact of risk is 
kept to an acceptable level. 

- The adequacy and effectiveness of the activity’s governance, 
risk management, and control processes compared to a 
relevant framework or model. 

- Стратегії та цілі діяльності, що перевіряється, і засоби, за 
допомогою яких відбувається контроль продуктивності. 

- Значні ризики для цілей діяльності, ресурсів і операцій, а також 
засоби, за допомогою яких потенційний вплив ризику можна 
утримувати на прийнятному рівні. 

- Відповідність та ефективність управління діяльністю, управління 
ризиками та процесами контролю порівняно з відповідною 
прийнятою архітектурою чи моделлю. 
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- The opportunities for making significant improvements to the 
activity’s governance, risk management, and control 
processes. 

- Можливості суттєвого вдосконалення процесів управління 
діяльністю, управління ризиками та контролю. 
 

Additionally, leading practices suggest reviewing previous audit history 
of the activity being audited with emphasis on obtaining an 
understanding of key issues that were previously raised and if they 
have been addressed. The IIA’s Implementation Guide for Standard 
2200 - Engagement Planning summarizes the methodology and 
approach for conducting competent individual engagement planning. 

Провідні практики також пропонують перегляд попередньої історії аудиту 
діяльності, що перевіряється, з наголосом на розумінні ключових питань, 
що були порушені раніше, і чи були вони вирішені. Рекомендації IIA із 
впровадження стандарту 2200 – Планування аудиторського завдання 
поєднують методологію та підхід до проведення компетентного 
індивідуального планування завдання. 
 

Conducting Engagements - Gathering Sufficient, Reliable, Relevant, 
and Useful Information - Executing engagements is the natural result 
of planning. The related HA Standards are 2300 - Performing the 
Engagement, 2310 - Identifying Information, 2320 - Analysis and 
Evaluation, 2330 - Documenting Information, and 2340 - Engagement 
Supervision. 

Виконання аудиторських завдань - Збір достатньої, надійної, релевантної 
та корисної інформації - Виконання завдань є похідним результатом 
планування. Відповідними стандартами є 2300 – Виконання завдання, 
2310 – Збір інформації, 2320 – Аналіз та оцінка, 2330 – Документування 
інформації та 2340 – Контроль за виконанням завдання. 

According to standards 2300 and 2310, internal auditors must identify, 
analyze, evaluate, and document sufficient, reliable, relevant, and 
useful information to achieve the engagement objectives. 

Відповідно до стандартів 2300 і 2310 внутрішні аудитори повинні 
ідентифікувати, аналізувати, оцінювати та документувати достатню, 
надійну, релевантну та корисну інформацію для досягнення цілей 
завдання. 
 

In auditing, sufficient evidence means “enough” evidence. The auditor 
should collect enough information so another auditor reviewing the 
collected information would reach the same conclusion given the 
evidence collected. 

В аудиті достатні докази означає докази, яких вистачає. Аудитор повинен 
зібрати стільки інформації, щоб інший аудитор, переглядаючи зібрані 
дані, міг дійти такого ж висновку, враховуючи переглянуте. 
 

Relevance relates to reliability of information. The best expression for 
describing the reliability of evidence is competence. Competent 
evidence means that it substantiates the conclusion(s) it is supporting. 

Релевантність стосується надійності інформації. Найкращим виразом 
для опису надійності доказів є компетентність. Компетентні докази 
означають, що вони підтверджують висновок(и), до якого(их) відносяться. 
 

A key factor in determining the sufficiency and the relevance of 
evidence is the reliability of the source of information. As a general rule, 
the most objective source of evidence is the auditor. Original evidence 
gathered directly or observable by the auditor or provided directly by 
an objective third party is typically the most reliable. Evidence provided 

Ключовим фактором у визначенні достатності та релевантності доказів є 
надійність джерела інформації. Як правило, найбільш об'єктивним 
джерелом доказів є аудитор. Первинні докази, зібрані безпосередньо, 
або за спостереженням, або надані безпосередньо об’єктивною третьою 
стороною, зазвичай є найбільш надійними. Докази, надані керівництвом 
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by the organization management or staff should be validated with 
corroborating evidence. 

організації або персоналом, повинні бути звірені з альтернативними 
джерелами. 
 

The strength of the sufficiency and the reliability of evidence gathered 
increases the credibility of the information used to draw conclusions 
from the engagement. Relevant evidence means it relates to the audit 
objective (it answers questions from the engagement planning phase). 

Сила достатності та надійності зібраних доказів підвищує достовірність 
інформації, що використовується для висновків із завдання. Релевантні 
докази означають, що вони стосуються мети аудиту (тобто відповідають 
на запитання, поставлені на етапі планування завдання). 
 

Useful evidence allows the auditor to meet its assurance goals. The 
process of gathering useful evidence is one of the most important roles 
of the internal audit activity. Standard 2320 - Analysis and Evaluation 
states, “Internal auditors must base conclusions and engagement 
results on appropriate analyses and evaluations.” This standard refers 
to the collection of evidence that will support the conclusion. The 
primary tests used to collect this evidence are known as substantive 
tests, specifically analytical procedures (data analysis to draw high 
level observations) and tests of details (or transaction testing, in which 
evidence is gathered specific to the testing objective). 

Корисні докази дозволяють аудитору досягти своїх цілей з надання 
впевненості. Процес збору корисних доказів є однією з найважливіших 
ролей діяльності внутрішнього аудиту. У стандарті 2320 «Аналіз та 
оцінка» зазначено: «Внутрішні аудитори повинні формулювати висновки 
та результати завдання на підставі відповідного аналізу та оцінки». Цей 
стандарт стосується збору доказів, які підтверджують висновок. Основні 
тести, що використовуються для збору цих доказів, відомі як «тести за 
сутністю транзакцій», зокрема аналітичні процедури (аналіз даних для 
отримання поверхневих спостережень) і тести сутності (або тестування 
окремих транзакцій, під час яких збираються докази, специфічні для мети 
тестування). 
 

Audit Engagement Supervision - Standard 2340 - Engagement 
Supervision states, “Engagements must be properly supervised to 
ensure objectives are achieved, quality is assured, and staff is 
developed.” Audit supervision is a crucial phase of the engagement 
process because it has a direct impact on the collection of evidence 
and ensuring the adequacy and accuracy of support to the conclusions 
as well as conformance with audit standards. The more efficient the 
supervision, the more effective the collection of evidence thereby 
making the conclusion process proceed smoothly. 

Контроль за виконанням завдання з аудиту – Стандарт 2340 – Контроль 
за виконанням завдання стверджує: «Для досягнення поставлених цілей, 
забезпечення якості роботи й підвищення кваліфікації аудиторського 
персоналу потрібен належний контроль за виконанням завдання». 
Контроль аудиту є важливою фазою процесу перевірки, оскільки він 
безпосередньо впливає на збір доказів і забезпечує адекватність і 
точність висновків, а також відповідність стандартам аудиту. Чим 
ефективніший контроль, тим ефективніший збір доказів, завдяки якому 
процес отримання висновків проходить без перешкод. 
 

Often public sector entities are limited on resources and therefore 
internal audit activities in the public sector may be smaller. If adequate 
resources do not exist within the internal audit activity to properly allow 
for adequate supervision, the CAE must consider compensating 

Часто суб'єкти громадського сектору обмежені в ресурсах, тому 
підрозділи внутрішнього аудиту в громадському секторі можуть бути 
меншими за розміром. Якщо ресурсів недостатньо для здійснення 
належного нагляду, керівник внутрішнього аудиту має розглянути 
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controls to ensure the adequacy and accuracy of audit evidence and 
workpapers. 

компенсаційні контролі, щоб забезпечити достатність і точність 
аудиторських доказів і робочих документів. 
 

According to the Implementation Guidance for Standard 2340, this 
supervision is a process that begins with engagement planning and 
continues throughout the engagement. Among other activities, the 
process includes: 

Згідно з Практичними рекомендаціями із впровадження стандарту 2340, 
цей нагляд є процесом, який починається з планування перевірки та 
триває протягом усієї перевірки. Серед іншого процес включає в себе 
наступні дії: 

- Ensuring designated auditors collectively possess the required 
knowledge, skills, and other competencies to perform the 
engagement. 

- Providing appropriate instructions during the planning of the 
engagement and approving the engagement program. 

- Ensuring the approved engagement program is completed 
unless changes are justified and authorized. 

- Determining engagement work papers adequately support 
engagement observations, conclusions, and 
recommendations. 

- Ensuring engagement communications are accurate, objective, 
clear, concise, constructive, and timely. 

- Ensuring engagement objectives are met. 
- Providing opportunities for developing internal auditors’ 

knowledge, skills, and other competencies. 

- Переконатися, що призначені аудитори сукупно володіють 
необхідними знаннями, навичками та іншими компетенціями для 
виконання завдання. 

- Надати відповідні інструкції під час планування завдання та 
затвердження програми завдання. 

- Забезпечити виконання затвердженої програми завдання, окрім 
випадків, коли зміни обґрунтовані та санкціоновані належним 
чином. 

- Визначити, що робочі документи щодо завдання підтверджують 
спостереження, висновки та рекомендації належним чином. 

- Забезпечити точні, об’єктивні, ясні, лаконічні, конструктивні і 
своєчасні комунікації щодо завдання. 

- Забезпечити досягнення цілей завдання. 
- Надати можливості для розвитку знань, навичок та інших 

компетенцій внутрішніх аудиторів. 
 

Audit Engagement Supervision - Standard 2340 - Engagement 

Supervision states, “Engagements must be properly supervised to 

ensure objectives are achieved, quality is assured, and staff is 

developed.” Audit supervision is a crucial phase of the engagement 

process because it has a direct impact on the collection of evidence 

and ensuring the adequacy and accuracy of support to the conclusions 

as well as conformance with audit standards. The more efficient the 

supervision, the more effective the collection of evidence thereby 

making the conclusion process proceed smoothly. 

Often public sector entities are limited on resources and therefore 

Контроль за виконанням завдання аудиту – Стандарт 2340 – Контроль 
за виконанням завдання стверджує: «Для досягнення поставлених цілей, 
забезпечення якості роботи й підвищення кваліфікації аудиторського 
персоналу потрібен належний контроль за виконанням завдання». 
Аудиторський контроль є вирішальною фазою процесу виконання 
завдання, оскільки він безпосередньо впливає на збір доказів і 
забезпечує адекватність і точність підтвердження висновків, а також 
відповідність Стандартам аудиту. Чим ефективніший контроль, тим 
ефективніший збір доказів, завдяки чому процес формування висновку 
проходить гладко. 
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internal audit activities in the public sector may be smaller. If adequate 

resources do not exist within the internal audit activity to properly allow 

for adequate supervision, the CAE must consider compensating 

controls to ensure the adequacy and accuracy of audit evidence and 

workpapers. 

According to the Implementation Guidance for Standard 2340, this 

supervision is a process that begins with engagement planning and 

continues throughout the engagement. Among other activities, the 

process includes: 

- Ensuring designated auditors collectively possess the required 
knowledge, skills, and other competencies to perform the 
engagement. 

- Providing appropriate instructions during the planning of the 
engagement and approving the engagement program. 

- Ensuring the approved engagement program is completed 
unless changes are justified and authorized. 

- Determining engagement work papers adequately support 
engagement observations, conclusions, and 
recommendations. 

- Ensuring engagement communications are accurate, objective, 
clear, concise, constructive, and timely. 

- Ensuring engagement objectives are met. 
- Providing opportunities for developing internal auditors’ 

knowledge, skills, and other competencies. 

Часто суб'єкти державного сектору обмежені в ресурсах, тому підрозділи 
внутрішнього аудиту в державному секторі можуть бути меншими. Якщо 
в підрозділі внутрішнього аудиту немає достатніх ресурсів щоб належним 
чином забезпечити адекватний контроль, керівник внутрішнього аудиту 
має розглянути компенсаційні засоби контролю, щоб забезпечити 
адекватність і точність аудиторських доказів і робочих документів. 
 
Відповідно до Практичних рекомендацій із впровадження стандарту 2340, 
цей контроль є процесом, що починається з планування завдання та 
триває протягом усього виконання завдання. Серед інших заходів процес 
включає: 

- Забезпечення того, що призначені аудитори вцілому як команда 
володіють потрібними знаннями, навичками та іншими 
компетенціями для виконання завдання. 

- Надання відповідних інструкцій в ході планування завдання та 
ухвалення програми завдання. 

- Забезпечення виконання затвердженої програми завдання є 
завершеним, а внесені зміни обґрунтовані та належним чином 
затверджені.  

- Визначення чи належним чином робочі документи завдання 
підтверджують спостереження, висновки та рекомендації 
завдання. 

- Забезпечення того, що звіти завдання є точними, об’єктивними, 
чіткими, стислими, конструктивними і своєчасними. 

- Забезпечення досягнення цілей завдання. 
- Надання можливостей для розвитку знань, навичок та інших 

компетенцій внутрішніх аудиторів. 
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Output - Reporting and Monitoring 

Communicating Results - A further step in the engagement process is 

communicating the results. An audit report is the primary method for 

the internal audit activity to demonstrate its effectiveness to the audit 

committee, management, and key stakeholders. However, it is also 

important that auditors have a chance to present the key information 

from the report to allow the opportunity for discussion and to showcase 

the added value of the audit work to the organization. 

Standard series 2400 is related to communicating results. Results may 

be communicated through an exit interview, in a written report, or 

another format. Specifically, Standard 2420 - Quality of 

Communications states, “Communications must be accurate, 

objective, clear, concise, constructive, complete, and timely.” The 

internal audit activity’s audit policies and procedures manual should 

establish processes to ensure each element is met in communications 

issued. (See Establishing an Internal Audit Policies and Procedures 

Manual). 

Результат - Звітність і Моніторинг 
Звітування результатів. Подальшим кроком у процесі виконання 
завдання є звітування результатів. Аудиторський звіт є основним 
методом для функції внутрішнього аудиту, який демонструє свою 
ефективність аудиторському комітету, керівництву та ключовим 
зацікавленим сторонам. Однак також важливо, щоб аудитори мали 
можливість представити ключову інформацію зі звіту, надаючи 
можливість для обговорення та демонструючи додаткову вартість 
аудиторської роботи для організації. 
 
Стандарти 2400 пов'язані зі звітуванням результатів. Результати можуть 
бути повідомлені під час заключної співбесіди, у письмовому звіті чи в 
іншому форматі. Зокрема, у стандарті 2420 «Якість звітів» зазначено, що 
«Звіти мають бути точними, об’єктивними, чіткими, стислими, 
конструктивними, вичерпними та своєчасними». Політики та процедури 
внутрішнього аудиту мають встановлювати процеси для забезпечення 
дотримання кожного елемента в наданих звітах. (Див. Посібник із 
політики та процедур внутрішнього аудиту). 

Disseminating results to the appropriate parties, an important phase of 

communicating results, is covered in Standard 2440 - Disseminating 

Results, and should also be outlined in the audit policies and 

procedures manual. The internal audit activity may consider 

distributing internal audit reports to appropriate parties both internal 

and external to the organization, including but not necessarily limited 

to, direct management of the audited subject, executive management, 

audit committee members, external auditors, and other government 

organizations with oversight to the organization. A leading practice is 

to provide shorter executive summaries that include the key points from 

the audit and only distributing this summary to some parties and 

stakeholders. These summaries also can specify where 

Поширення результатів відповідним сторонам, важлива фаза звітування 
результатів, описана в Стандарті 2440 «Поширення результатів», також 
має бути викладена в положенні та процедурах внутрішнього аудиту. 
Функція внутрішнього аудиту може розглянути питання про поширення 
звітів внутрішнього аудиту відповідним сторонам як внутрішнім, так і 
зовнішнім по відношенню до організації, включаючи, але не обов’язково 
обмежуючись цим, прямому керівництву суб’єкта аудиту, виконавчому 
керівництву, членам аудиторського комітету, зовнішнім аудиторам та 
іншим державним організаціям з нагляду за організацією. Провідною 
практикою є надання коротких  висновків-резюме, які включають ключові 
моменти аудиту і поширення цього висновку-резюме лише деяким 
особам і зацікавленим сторонам. Ці висновки-резюме також можуть 
вказувати, де дії керівництва найбільше потрібні. 
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management’s action is most needed. 

An internal audit activity’s primary audience is inside the organization. 

Whether public sector internal audit reports are published or available 

to the general public will depend on the requirements of the jurisdiction 

in which the organization resides. For example, some federal and 

municipal level entities may have requirements to send reports to 

specific legislative bodies. Additionally in the U.K., with some 

exceptions, internal audit reports are generally published when 

included as part of publicly available committee papers. 

One risk to public issuance of internal audit reports is the potential for 
underreporting to avoid public scrutiny, whereas the focus should be 
on objective and factual reporting. Most public sector organizations 
have public records requirements in which audit reports, including 
drafts, and in some cases the audit evidence supporting audit results, 
are accessible by the public. It is important that the CAE becomes 
knowledgeable of the laws and regulations within their jurisdiction 
regarding public records requirements around the internal audit 
activity’s work and documents procedures in the audit manual to 
address those requirements. (See Establishing an Internal Audit 
Policies and Procedures Manual.) 
There may be allowances within those regulations to redact sensitive 

information, such as information around the assessment of 

cybersecurity risks. Internal auditors should ensure they are 

knowledgeable on what information can be shared publicly, and what 

information should be protected, in respect to the public interest. For 

example, legislative requirements such as the European Commission’s 

Regulation (EU) 2016/67920 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data, known as the General Data Protection Regulation 

(GDPR), should be taken into consideration for affected internal audit 

Основна аудиторія внутрішнього аудиту знаходиться всередині 
організації. Чи публікуватимуться звіти внутрішнього аудиту в 
державному секторі чи будуть вони доступні широкому загалу, 
залежатиме від вимог юрисдикції, у якій знаходиться організація. 
Наприклад, деякі органи федерального та муніципального рівнів можуть 
мати вимоги надсилати звіти до певних встановлених законом органів. 
Крім того, у Великобританії, за деякими винятками, звіти внутрішнього 
аудиту, зазвичай, публікуються, якщо вони включені до 
загальнодоступних документів комітету. 
 
Одним із ризиків при публічному оприлюдненні звітів внутрішнього аудиту 
є ймовірність приховування результатів з метою уникнення надмірної 
уваги громадськості, тоді як увага має бути зосереджена на об’єктивному 
звітуванні, заснованому на фактах. Більшість організацій державного 
сектору мають вимоги до публічної інформації, у яких аудиторські звіти, 
включаючи їх проекти, а в деяких випадках аудиторські докази, що 
підтверджують результати аудиту, є доступними для громадськості. 
Важливо, щоб керівник внутрішнього аудиту був обізнаний із законами та 
нормативними актами в межах своєї юрисдикції щодо вимог до публічної 
інформації стосовно роботи внутрішнього аудиту та створював відповідні 
процедури для дотримання цих вимог. (Див. Посібник із політик та 
процедур внутрішнього аудиту). 
Ці процедури можуть містити виключення, які дозволяють ненадання 
чутливої інформації, наприклад про оцінку ризиків кібер-безпеки. 
Внутрішні аудитори повинні переконатися, що вони обізнані щодо того, 
яку інформацію можна поширювати, а яку інформацію слід захищати, з 
огляду на інтереси суспільства. Наприклад, законодавчі вимоги, такі як 
Регламент Європейської Комісії (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб 
щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, відомий 
як Загальний регламент захисту даних (GDPR), слід враховувати для 
діяльності внутрішнього аудиту. 

 
20 European Commission, “Regulation (EU) 2016/679” 
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activities. 

In alignment with Standard 2420 - Quality of Communications, care 
should be taken to ensure audit results are reported timely to allow 
management ample time to correct deficiencies before there are long 
term or costly consequences. The internal audit activity should strive 
for succinct reports that, when risk is prevalent, encourage 
management to action. Internal auditors should work with management 
on issues raised to develop recommendations that are implementable 
and cost effective to mitigate risks and help ensure the achievement of 
organizational objectives. 
It is important that audit reports include the accountability component 

for observations and uncovered issues. In alignment with Standard 

2410.A1, the internal audit activity’s reports must include applicable 

conclusions, as well as applicable recommendations and/or action 

plans, which can be developed with auditor input. Internal auditors 

should also consider acknowledging satisfactory performance, where 

applicable, as stated in Standard 2410.A2. 

У відповідності до стандарту 2420 «Якість звітів» слід подбати про те, щоб 
результати аудиту повідомлялися вчасно, щоб дати керівництву 
достатньо часу для усунення недоліків до того, як виникнуть 
довгострокові або дорогі наслідки. Внутрішній аудит має прагнути до 
стислих звітів, які, коли ризик переважає, спонукають керівництво до дій. 
Внутрішні аудитори повинні працювати з керівництвом над поставленими 
питаннями для розробки рекомендацій, які є реалізованими та 
економічно ефективними для зниження ризиків і сприяння досягненню 
цілей організації.  
 
Важливо, щоб аудиторські звіти визначали відповідальність за недоліки і 
неусунені проблеми. Відповідно до стандарту 2410.A1, звіти 
внутрішнього аудиту повинні містити відповідні висновки, а також 
відповідні рекомендації та/або плани дій, які можуть бути розроблені за 
участі аудиторів. Внутрішні аудитори також мають розглянути питання 
про визнання задовільної роботи, де це можливо, як зазначено в 
стандарті 2410.А2. 
 

Resource 
For additional information on reporting, consider “Team Leader’s 
Guide to Internal Audit Leadership” by Bruce Turner, available from 
The HА. 

Додаткова інформація 
Щоб отримати додаткову інформацію про звітність, ознайомтеся з 
«Посібником лідера команди щодо керівництва внутрішнім аудитом» 
Брюса Тернера, який є доступним на сайті Міжнародного Інституту 
Внутрішніх Аудиторів (IIA). 
 

Follow-up and Monitoring - Monitoring is usually the final phase of an 

engagement as outlined in Standard is 2500 - Monitoring Progress. 

Standard 2500.A1 specifies that “The chief audit executive must 

establish a follow-up process to monitor and ensure that management 

actions have been effectively implemented or that senior management 

has accepted the risk of not taking action.” Implementation Guidance 

for Standard 2500 recommends in part, that the CAE “develop a 

process that captures the relevant observations, agreed corrective 

Наступні заходи та моніторинг. Моніторинг, як правило, є 
завершальним етапом завдання, як зазначено в Стандарті 2500 – 
Моніторинг подальших заходів. У стандарті 2500.A1 зазначено, що 
«Керівник внутрішнього аудиту повинен встановити процес послідуючого 
моніторингу та переконатися в тому, що заходи були ефективно 
впроваджені керівництвом або що вище керівництво прийняло ризик не 
вжиття заходів». Практичні рекомендації із впровадження стандарту 2500 
рекомендують, щоб керівник внутрішнього аудиту «розробив процес, 
який фіксує відповідні спостереження, узгоджені коригуючі заходи та їх 
поточний статус». 
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action and current status.” 

This process should be included in the internal audit activity’s audit 

policies and procedures manual. (See Establishing an Internal Audit 

Policies and Procedures Manual.) Internal auditors should evaluate the 

adequacy, effectiveness, and timeliness of actions taken by 

management on reported observations and recommendations, 

including those made by external auditors and others. The nature, 

timing, and extent of follow-up procedures should be determined by the 

CAE after consideration of various factors, and the level of effort can 

be based upon the risk level as highlighted in the finding; see the 

Implementation Guidance for further information. 

Careful consideration should be given to significant time gaps in 

implementation. More subjective components of the monitoring 

process include how often monitoring is performed, whether a formal 

report is issued, and whether the auditor must perform work to validate 

management’s responses to implementation inquiries. Leading 

practices indicate monitoring should continue until either corrective 

action has been implemented or management has accepted the risk of 

not taking action. If management accepts a risk the CAE deems to be 

too high, the CAE must refer to Standard 2600 - Communicating the 

Acceptance of Risks, which requires the CAE to discuss the matter with 

senior management and, if left unresolved, to the audit committee. 

Additionally, the CAE should consider reporting periodically to the audit 

committee and those charged with governance on the changes made 

in the organization as a result of audit work. This is another way to 

demonstrate the added value of the internal audit activity’s work and 

support future requests for additional audit resources. (See Creating a 

Budget for the Internal Audit Activity and Creation and Operation of the 

Audit Committee.) 

 
Цей процес має бути включеним до процедур внутрішнього аудиту. (Див. 
Посібник із створення політики та процедур внутрішнього аудиту). 
Внутрішнім аудиторам слід оцінювати адекватність, ефективність і 
своєчасність дій, вжитих керівництвом відповідно до виявлених 
спостережень і рекомендацій, у тому числі тих, що зроблені зовнішніми 
аудиторами та іншими особами. Характер, терміни та обсяг послідуючих 
процедур повинні бути визначені керівником внутрішнього аудиту після 
розгляду різних факторів і рівень зусиль може ґрунтуватися на рівні 
ризику, як зазначено у зауваженні; для отримання додаткової інформації 
див. Практичні рекомендації із впровадження. 
 
Слід уважно розглянути значні часові прогалини у впровадженні. Більш 
суб’єктивні компоненти процесу моніторингу включають те, як часто 
проводиться моніторинг, чи випускається офіційний звіт і чи має аудитор 
виконувати роботу для підтвердження відповідей керівництва на запити 
про впровадження.  
 
Провідні практики вказують на те, що моніторинг має тривати до тих пір, 
поки не буде вжито коригуючих дій або керівництво не прийме ризик 
невжиття заходів. Якщо керівництво приймає ризик, який керівник 
внутрішнього аудиту вважає занадто високим, керівник внутрішнього 
аудиту повинен звернутися до стандарту 2600 «Звітування про прийняття 
ризиків», який вимагає від нього обговорити це питання з вищим 
керівництвом і, якщо це питання не буде вирішено, з аудиторським 
комітетом. 
 
Крім того, керівник внутрішнього аудиту має розглянути можливість 
періодичного звітування аудиторському комітету та особам, 
відповідальним за корпоративне управління, про зміни в організації в 
результаті роботи  аудиту. Це ще один спосіб продемонструвати 
додаткову вартість роботи внутрішнього аудиту та підтримати майбутні 
запити на додаткові аудиторські ресурси. (Див. Створення бюджету для 
діяльності внутрішнього аудиту та Створення і функціонування 
аудиторського комітету.) 
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Assessing Feedback - Leading practices suggest receiving audit client 

feedback after reports are issued is a good way to feed information into 

the continuous improvement of the internal audit activity. Surveys 

provide a means of communication and feedback from management 

and key organizational staff who participated in the audit process and 

received audit results. The CAE may also obtain this feedback through 

exit conferences or meetings. Input from audit clients and stakeholders 

can assist the CAE in reporting on performance metrics of the internal 

audit activity to the audit committee or to senior management if an audit 

committee does not exist. (See Strategic Plan.) Feedback can be 

useful in improving internal audit performance and ensuring the value 

internal audit adds to the organization. 

Additionally, the CAE may consider other means of obtaining feedback 

on the effectiveness of the internal audit activity, such as assessments 

performed periodically by the audit committee or with general 

stakeholder surveys. 

Оцінка зворотного зв’язку – провідні практики свідчать про те, що збір 
відгуків від клієнта аудиту після випуску звітів є хорошим способом 
отримання інформації для постійного вдосконалення діяльності 
внутрішнього аудиту. Опитування є засобом зв’язку та отримання відгуків 
від керівництва і основного персоналу організації, який брав участь у 
процесі аудиту та отримав його результати. Керівник внутрішнього аудиту 
також може отримати цей зворотний зв’язок через виїзні конференції чи 
зустрічі. Внесок від клієнтів аудиту та зацікавлених сторін може 
допомогти керівнику внутрішнього аудиту у звітності про показники 
ефективності діяльності функції внутрішнього аудиту аудиторському 
комітету або вищому керівництву, якщо аудиторського комітету не існує. 
(Див. Стратегічний план.) Зворотній зв’язок може бути корисним для 
покращення ефективності внутрішнього аудиту та забезпечення того, що 
внутрішній аудит додає вартості організації. 
 
Крім того, керівник внутрішнього аудиту може розглянути інші способи 
отримання зворотного зв’язку щодо ефективності діяльності функції 
внутрішнього аудиту, такі як періодичні оцінки, що виконуються 
аудиторським комітетом, або загальні опитування зацікавлених сторін. 

Assessing Feedback - Leading practices suggest receiving audit client 

feedback after reports are issued is a good way to feed information into 

the continuous improvement of the internal audit activity. Surveys 

provide a means of communication and feedback from management 

and key organizational staff who participated in the audit process and 

received audit results. The CAE may also obtain this feedback through 

exit conferences or meetings. Input from audit clients and stakeholders 

can assist the CAE in reporting on performance metrics of the internal 

audit activity to the audit committee or to senior management if an audit 

committee does not exist. (See Strategic Plan.) Feedback can be useful 

in improving internal audit performance and ensuring the value internal 

audit adds to the organization. 

Оцінка зворотного зв’язку. Провідні практики рекомендують отримання 
відгуків клієнтів аудиту після випуску звітів, це  є хорошим способом 
отримання інформації для постійного вдосконалення діяльності 
внутрішнього аудиту. Опитування є засобом комунікації та зворотного 
зв’язку з керівництвом і ключовим персоналом організації, який брав 
участь у процесі аудиту та отримав результати аудиту. Керівник 
внутрішнього аудиту також може отримати цей зворотний зв’язок через 
прикінцеві конференції чи зустрічі. Відгук від клієнтів аудиту та 
зацікавлених сторін може допомогти керівнику внутрішнього аудиту у 
звітності про показники ефективності діяльності внутрішнього аудиту 
аудиторському комітету або вищому керівництву, якщо аудиторського 
комітету не існує. (Див. «Стратегічний план».) Зворотний зв’язок може 
бути корисним для покращення ефективності внутрішнього аудиту та 
забезпечення внутрішнім аудитом доданої вартості в організації. 
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Additionally, the CAE may consider other means of obtaining 

feedback on the effectiveness of the internal audit activity, such as 

assessments performed periodically by the audit committee or with 

general stakeholder surveys. 

Крім того, керівник внутрішнього аудиту може розглянути інші способи отримання 
зворотного зв’язку щодо ефективності діяльності внутрішнього аудиту, такі, як 
оцінки, що періодично виконуються аудиторським комітетом, або загальні 
опитування зацікавлених сторін. 
 

Assessing an Existing Activity to Determine Efforts to Improve Оцінка існуючої діяльності для визначення дій для вдосконалення 

This guidance encompasses both how to establish an effective internal 

audit activity in the public sector as well as how to improve an existing 

activity. Some specific considerations for an existing activity, in which 

the CAE either recognizes the need for significant improvement or has 

been hired or tasked with the responsibility of improving an activity, are 

discussed in detail in this guide and are summarized here. Those 

considerations include: 

Цей документ охоплює як створення ефективної функції внутрішнього 
аудиту в державному секторі, так і те, як покращити існуючу її діяльність. 
Деякі конкретні кроки щодо існуючої діяльності, у якій керівник 
внутрішнього аудиту або визнає необхідність значного вдосконалення, 
або його найнято чи доручено покращити діяльність, детально 
обговорюються та підсумовуються в цьому документі. Ці кроки включають: 
 

• Review the latest external quality assessment (EQA) results. If 

an EQA has not been recently completed, or completed in 

accordance with the IPPF, consider having, at minimum, an 

internal assessment performed to help identify the gaps in 

conformance and potentially most effective and urgent areas for 

improvement. 

• Perform a self-assessment against the IA-CM (Figure 5). 

• Interview key stakeholders to gain insights on how expectations 

compare to recent interactions with stakeholders and outputs of 

the internal audit activity. 

• Assess how the internal audit activity is perceived and the 

culture of the organization relative to internal audit. 

• Ознайомлення з останніми результатами зовнішнього оцінювання 
якості. Якщо оцінку якості не було зроблено недавно, або її 
виконано без застосування міжнародних стандартів професійної 
практики (IPPF), як мінімум, слід розглянути можливість 
проведення внутрішньої оцінки, щоб визначити прогалини у 
відповідності міжнародним стандартам та потенційно найбільш 
ефективні та термінові області для покращення. 

• Виконання самооцінки за методикою IA-CM (Малюнок 5). 

• Опитування ключових зацікавлених сторін для отримання 
уявлення про те, чи їх очікування відповідають взаємодії з 
внутрішнім аудитом та результатами діяльності внутрішнього 
аудиту. 

• Оцінювання, як сприймається діяльність внутрішнього аудиту та 
культура організації щодо внутрішнього аудиту. 

• Review the internal audit budget, capacity, and recent 

accomplishments toward its audit plan to determine whether the 

size and structure of the internal audit activity are adequate. 

• Оцінка бюджету внутрішнього аудиту, ресурсів та останні виконані 
проекти з плану аудиту, щоб визначити, чи адекватні розмір і 
структура функції внутрішнього аудиту. 
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• Review competencies and skills of current internal audit staff 

and compare to current and future planned audit work and top 

risk assessment topics. 

• Compare the alignment of the internal audit activity’s strategic 

and annual audit plan with the organization’s objectives and 

strategic plan. 

• Оцінка компетенцій та навичок наявного персоналу внутрішнього 
аудиту та порівняння з поточною та майбутньою запланованою 
роботою та тематикою основних ризиків. 

• Оцінка, наскільки стратегічний та річний плани внутрішнього 
аудиту відповідають цілями та стратегічному плану організації. 

 

• Compare adopted internal audit frameworks and methodologies 

with international public policy sector best practices such as the 

IPPF, COSO’s internal control and risk management 

frameworks, and specialized topical frameworks such as 

ISACA’s COBIT.30 

• Review composition of the audit committee, experience levels 

of members, meeting minutes, and other meeting materials to 

assess effectiveness of governance of the internal audit activity. 

• Порівняння прийнятих концепцій та методологій внутрішнього 
аудиту з міжнародними передовими практиками сектору державної 
політики, такими як IPPF, концепціями внутрішнього контролю та 
управління ризиками COSO, а також спеціалізованими 
тематичними концепціями, такі як COBIT від ISACA. 

• Ознайомлення зі складом комітету з аудиту, рівнем досвіду членів, 
з протоколами їхніх зборів та іншими матеріалами засідань, для 
оцінки ефективності управління діяльністю внутрішнього аудиту. 

• Review QAIP practices for opportunities for improvement. 

• Review recently issued audit reports and any other reports 

issued or provided to management or the audit committee.  

• Review the monitoring process and determine how timely audit 

report recommendations are being implemented by 

management. 

• Ознайомлення з практиками програм забезпечення та підвищення 
якості, для пошуку можливості для вдосконалення. 

• Ознайомлення із нещодавно виданими аудиторськими звітами та 
будь-якими іншими звітами, наданими керівництву чи 
аудиторському комітету. 

• Оцінка процесу моніторингу та визначення, наскільки своєчасно 
рекомендації з аудиторського звіту виконуються керівництвом. 

 

Conclusion Висновки 

The guidance serves to provide a CAE, possibly a newly appointed 

or hired CAE, with some high- level, leading practices and other 

information to effectively implement a new internal audit activity or 

improve a subpar or noncomplying activity within a public sector 

organization. It should also be helpful to a CAE who wants to continue 

to improve upon current practices at their internal audit activity to 

advance on the capability model maturity scale or achieve strategic or 

Ці практичні коментарі служать для того, щоб забезпечити керівника 

внутрішнього аудиту, можливо, новопризначеного або найнятого 

керівника внутрішнього аудиту, деякими передовими практиками високого 

рівня та іншою інформацією для ефективного впровадження нової функції 

внутрішнього аудиту або вдосконалення функції, що не відповідає 

стандартам, або діяльності, що не відповідає вимогам, в організації 

державного сектора. Вони також можуть бути корисними для керівника 
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performance goals. 

 

внутрішнього аудиту, який хоче продовжувати вдосконалювати поточні 

практики своєї функції внутрішнього аудиту, щоб просунутися за шкалою 

зрілості моделі можливостей або досягти стратегічних цілей або цілей з 

виконання поточних завдань. 

This document is intended to serve as practical, step-by-step approach 

with considerations. It summarizes the IIA Standards, staffing, and 

resources needed to successfully plan and implement or improve an 

internal audit activity in the public sector. It is a compilation of a review 

of existing literature, applicable guidance from the IPPF, and practical 

advice from experts who have been through the experience; however, 

it should not be considered as the only source of valuable information 

and advice. It is intended to help CAEs avoid possible pitfalls and 

missteps and to ensure the CAE has considered all relevant aspects of 

an internal audit activity in the public sector. The CAE begins by 

following a model divided into three fundamental parts: ensuring 

governance is established over the internal audit activity, managing the 

internal audit activity, and performing internal audit services. If all the 

suggested steps and standards are followed, the CAE should be able 

to successfully implement or enhance a comprehensive and complete 

public sector internal audit activity, be equipped for an EQA, and be well 

prepared to add value to those it serves. 

Цей документ покликаний служити в якості практичного, покрокового 
обачливого підходу. Він підсумовує стандарти ІВА, персонал і ресурси, 
необхідні для успішного планування та впровадження або вдосконалення 
функції внутрішнього аудиту в державному секторі. Це компіляція огляду 
існуючої літератури, відповідних вказівок від IPPF та практичних порад 
експертів, які пройшли через цей досвід; однак не слід розглядати його як 
єдине джерело цінної інформації та порад. Він призначений для того, щоб 
допомогти керівнику внутрішнього аудиту уникнути можливих пасток і 
помилок і переконатися, що керівник внутрішнього аудиту врахував усі 
відповідні аспекти діяльності внутрішнього аудиту в державному секторі. 
Керівник внутрішнього аудиту може почати з дотримання моделі, яка 
розділена на три основні частини: забезпечення корпоративного 
управління та підпорядкування діяльності внутрішнього аудиту, 
управління діяльністю внутрішнього аудиту та надання послуг 
внутрішнього аудиту. Якщо всі запропоновані кроки та стандарти 
дотримані, Керівник внутрішнього аудиту має бути в змозі успішно 
запровадити або розширити всебічну та повну діяльність внутрішнього 
аудиту державного сектору, бути озброєним для зовнішнього оцінювання 
якості та бути добре підготовленим, щоб додавати цінності тим, кого він 
обслуговує. 
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Додаток. Словник 

English Ukrainian 

Definitions of terms marked with an asterisk are taken from the 

“Glossary” contained in The IIA’s publication, “International 

Professional Practices Framework , 2017 Edition” (also known as the 

Red Book), published by the Internal Audit Foundation. Other sources 

are identified in footnotes. 

Визначення термінів, позначених зірочкою, взято з «Глосарію», що 

міститься в публікації IIA «International Professional Practices Framework, 

2017 Edition» (також відомої як Червона книга), опублікованій Internal Audit 

Foundation. Інші джерела вказані в примітках. 

add value* - The internal audit activity adds values to the organization 
(and its stakeholders) when it provides objective and relevant 
assurance, and contributes to the effectiveness and efficiency of 
governance, risk management, and control processes. 

Додавати вартість* - Функція внутрішнього аудиту додає вартості 
організації (та її зацікавленим сторонам), коли вона надає об’єктивну та 
релевантну впевненість та сприяє ефективності й продуктивності процесів 
корпоративного управління, управління ризиками та контролю. 

 

assurance services* - An objective examination of evidence for the 
purpose of providing an independent assessment on governance, risk 
management, and control processes for the organization. Examples 
may include financial, performance, compliance, system security, and 
due diligence engagements. 

Аудиторські послуги (послуги з надання впевненості)* - Об’єктивна 

перевірка доказів з метою надання незалежної оцінки процесів 

корпоративного управління, управління ризиками та контролю в 

організації. Прикладами можуть слугувати фінансовий аудит, перевірка 

результатів діяльності, аудит відповідності встановленим нормам, аудит 

безпеки систем, а також фінансового стану компанії (due diligence). 

 

board* - The highest level governing body (for example, a board of 
directors, a supervisory board, or a board of governors or trustees) 
charged with the responsibility to direct and/or oversee the 
organization’s activities and hold senior management accountable. 
Although governance arrangements vary among jurisdictions and 
sectors, typically the board includes members who are not part of 
management. If a board does not exist, the word “board” in the 
Standards refers to a group or person charged with governance of the 
organization. Furthermore, “board” in the Standards may refer to a 
committee or another body to which the governing body has delegated 
certain functions (for example, an audit committee). 

Рада* - Найвищій керівний орган (наприклад, рада директорів, наглядова 
рада, або рада управляючих чи довірених осіб), відповідальний за 
управління та/або нагляд за діяльністю організації та контроль за вищим 
керівництвом. Хоча механізми управління відрізняються у різних 
юрисдикціях та секторах, як правило, в склад ради входять члени, які не 
належать до виконавчого керівництва. Якщо рада не існує, під словом 
«рада» у Стандартах  мається на увазі група осіб або особа, на яку 
покладено відповідальність за управління організацією. Крім того, 
«радою» в Стандартах може виступати комітет чи інший орган, якому 
керівний орган делегував певні функції (наприклад, аудиторський комітет). 
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chief audit executive* — Describes the role of a person in a senior 
position responsible for effectively managing the internal audit activity 
in accordance with the internal audit charter and the mandatory 
elements of the International Professional Practices Framework. The 
chief audit executive or others reporting to the chief audit executive will 
have appropriate professional certifications and qualifications. The 
specific job title and/or responsibilities of the chief audit executive may 
vary across organizations. 

Керівник внутрішнього аудиту* - це керівна посада, яку обіймає особа, 
що відповідає за ефективне управління функцією внутрішнього аудиту у 
відповідності до статуту внутрішнього аудиту та обов’язкових елементів 
Основних положень міжнародної професійної практики . Керівник 
внутрішнього аудиту або підзвітні йому працівники повинні мати належні 
професійні сертифікації та відповідні професійні навички. Конкретна назва 
посади та/або обов’язки керівника внутрішнього аудиту можуть 
відрізнятися у різних організаціях. 

 

compliance* - Adherence to policies, plans, procedures, laws, 
regulations, contracts, or other requirements. 

Відповідність* - Дотримання політик, планів, процедур, законів, 
нормативних документів, договірних зобов’язань або інших вимог. 

 

consulting services* - Advisory and related client service activities, 
the nature and scope of which are agreed with the client, are intended 
to add value and improve an organization’s governance, risk 
management, and control processes without the internal auditor 
assuming management responsibility. Examples include counsel, 
advice, facilitation, and training. 

Консультаційні послуги* - Консультативна та супутня діяльність з 
надання послуги замовнику, характер й обсяг якої узгоджено з 
замовником, що спрямована на додавання вартості та покращення 
процесів корпоративного управління, управління ризиками та контролю 
організації, що не передбачає прийняття внутрішнім аудитором на себе 
управлінських обов’язків. Подібними прикладами можуть слугувати 
консультації, надання рекомендацій, сприяння діяльності, проведення 
семінарів та тренінгів. 

 

control* - Any action taken by management, the board, and other 
parties to manage risk and increase the likelihood that established 
objectives and goals will be achieved. Management plans, organizes, 
and directs the performance of sufficient action to provide reasonable 
assurance that objectives and goals will be achieved. 

Контроль* - Будь-який захід, вжитий керівництвом, радою або іншою 
стороною з метою управління ризиками та збільшення ймовірності 
досягнення поставлених цілей та задач. Керівництво планує, організовує і 
керує реалізацією необхідних заходів для забезпечення достатньої 
впевненості в тому, що цілі та задачі будуть досягнуті. 

 

control processes* - The policies, procedures (both manual and 
automated), and activities that are part of a control framework, 
designed and operated to ensure that risks are contained within the 
level that an organization is willing to accept. 

Процеси контролю* - Політики, процедури (як ті, що здійснюються в 
ручному режимі, так і автоматизовані) та заходи, що входять до складу 
системи контролю, яка розроблена та функціонує для забезпечення 
утримання ризиків на тому рівні, який організація готова прийняти. 
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engagement* - A specific internal audit assignment, task, or review 
activity, such as an internal audit, control self-assessment review, fraud 
examination, or consultancy. An engagement may include multiple 
tasks or activities designed to accomplish a specific set of related 
objectives. 

Завдання* - Конкретне завдання внутрішнього аудиту, задача або 

перевірка, такі, як внутрішній аудит, перевірка самооцінки контролю, 

розслідування фактів шахрайства або надання консультацій. Завдання 

може включати різноманітні задачі або діяльність, що спрямовані на 

досягнення ряду пов’язаних цілей. 

 

fraud* - Any illegal act characterized by deceit, concealment, or 
violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of 
violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and 
organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment 
or loss of services; or to secure personal or business advantage. 

Шахрайство* - Будь-які незаконні дії, що характеризуються обманом, 
приховуванням або зловживанням довіри. Такі дії не є результатом 
загрози насилля або використання фізичної сили. Шахрайство 
здійснюється фізичними або юридичними особами з метою отримання 
грошових коштів, майна або послуг для ухилення від оплати або 
неотримання послуг або для отримання власної або комерційної вигоди. 

 

governance* — The combination of processes and structures 
implemented by the board to inform, direct, manage, and monitor the 
activities of the organization toward the achievement of its objectives. 

Корпоративне управління* - Комбінація процесів та структур, 
впроваджених радою для інформування, керування, управління та 
моніторингу діяльності організації з метою досягнення поставлених цілей. 

 

internal audit activity* - A department, division, team of consultants, 
or other practitioner(s) that provides independent, objective assurance 
and consulting services designed to add value and improve an 
organization’s operations. The internal audit activity helps an 
organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of 
governance, risk management and control processes. 

Функція внутрішнього аудиту* - Відділ, підрозділ, команда консультантів 
або інших спеціалістів, які надають незалежні об’єктивні аудиторські та 
консультаційні послуги, що додають вартості організації та покращують її 
діяльність. Функція внутрішнього аудиту допомагає організації досягати 
поставлених цілей за допомогою систематичного, послідовного підходу до 
оцінки і підвищення ефективності процесів корпоративного управління, 
управління ризиками та контролю. 

 

public interest - The collective well-being of the community of people 
and entities that the auditors serve.31 
 31. Government Accountability Office, GAO 18-568G. 

Cуспільний інтерес - колективне благополуччя спільноти людей та 
організацій, яким служать аудитори.31 

 31. Управління підзвітності уряду США (GAO), Стандарти Урядового 
Аудиту, GAO 18-568G. (Government Accountability Office, GAO 18-568G.) 
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risk* - The possibility of an event occurring that will have an impact on 
the achievement of objectives. Risk is measured in terms of impact and 
likelihood. 

Ризик* - Можливість настання події, що матиме вплив на досягнення 
поставлених цілей. Ризик оцінюється виходячи з його впливу та 
ймовірності. 

 

risk appetite* - The level of risk an organization is willing to accept. Ризик-апетит* - Рівень ризику, який організація готова прийняти. 

 

risk management* - A process to identify, assess, manage, and 
control potential events or situations to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of the organization’s objectives. 

Управління ризиками* - Процес ідентифікації, оцінки, управління та 
контролю потенційних подій або ситуацій з метою забезпечення 
достатньої впевненості щодо досягнення цілей організації. 
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