




ІІІ. Підвищення якості з внутрішнього аудиту 

 

З метою підвищення якості Служби внутрішнього аудиту проведено її 

організаційну та функціональну трансформацію, зокрема створено структурні 

підрозділи, функцією яких є проведення моніторингу впровадження 

рекомендацій (виконання пропозицій) за результатами внутрішніх аудитів та 

оцінка якості внутрішнього аудиту. 

Для забезпечення діяльності Служби внутрішнього аудиту у відповідності 

до вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 28.09.2011 року № 1001 (зі змінами), та положень Стандартів внутрішнього 

аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 

№ 1247 (зі змінами), наказом Міноборони від 15.12.2020 № 475 затверджено 

Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства оборони 

України та скасовано Інструкцію з проведення операційного аудиту 

централізованих та децентралізованих розрахунків, очікуваної вартості 

предметів закупівель, проєктів договорів, додаткових угод та змін до них.  

Заходи з підвищення якості внутрішнього аудиту в системі Міноборони 

здійснювалися у відповідності до Програми забезпечення та підвищення якості 

внутрішнього аудиту, затвердженої Міністром оборони України (далі - 

Програма якості), зокрема проведено оцінку (самооцінку) діяльності 

територіальних підрозділів внутрішнього аудиту. 

Відповідно до методологічних вказівок Міністерства фінансів України та з 

урахуванням концептуальних документів Єврокомісії у сфері державного 

внутрішнього фінансового контролю, матеріалів Міжнародного інституту 

внутрішніх аудиторів, практик країн – членів ЄС та НАТО у цій сфері, у серпні 

2020 року Департаментом внутрішнього аудиту Міноборони розроблено та 

підписано з Міністром оборони України Декларацію внутрішнього аудиту. 

Зазначеною Декларацією визначено мету (місію) та цілі діяльності з 

внутрішнього аудиту та способи, якими забезпечується організаційна та 

функціональна незалежність внутрішнього аудиту, основні повноваження 

Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та територіальних підрозділів 

внутрішнього аудиту. 

У 2020 році в рамках виконання Річної національної програми під егідою 

Комісії Україна – НАТО у співпраці з Міністерством оборони Великобританії 

40 внутрішніх аудиторів підвищили фахову кваліфікацію. 

Крім того, внутрішні аудитори взяли участь, як тренери, у навчальних 

заходах та заходах з підвищення кваліфікації військового і цивільного 

персоналу для 105 посадових осіб Міноборони та Генштабу. 


