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МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Це Положення визначає порядок призначення, звільнення, функції та порядок діяльності 

Внутрішнього аудитора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

МАШИНОБУДУВАННЯ», надалі - Товариство, і затверджується рішенням Наглядової ради 

Товариства. 

1.2. Положення розроблено у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових 

установ, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання ринків фінансових послуг та Статуту Товариства. 

1.3. У своїй діяльності Внутрішній аудитор керується діючим законодавством, Статутом 

Товариства, цим Положенням та іншими документами Товариства, що належать до 

діяльності Внутрішнього аудитора. 

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА 
2.1. Внутрішній аудитор - посадова особа Товариства, що здійснює незалежну експертну 

діяльність, яка полягає в проведенні перевірок та здійсненні оцінки, як правило, таких 

елементів: 

- системи внутрішнього контролю Товариства; 

- фінансової і господарської інформації; 

- економічності та продуктивності діяльності Товариства; 

- дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх вимог. 

Під внутрішнім аудитом розуміється організована та регламентована внутрішніми 

документами діяльність Товариства з оцінки та підвищення ефективності процесів 

управління ризиками, системи внутрішнього контролю, корпоративного управління, 

інформаційних систем та інформаційної безпеки, а також - з надання внутрішніх 

консультацій, спрямованих на удосконалення діяльності Товариства за перерахованими вище 

питаннями. 

2.2. Внутрішній аудитор призначається на посаду Наглядовою радою Товариства та їй 

підзвітний. 

2.3. Трудовий договір з Внутрішнім аудитором укладається Головою Правління Товариства, на 

підставі рішення Наглядової ради Товариства, відповідно до законодавства про працю 

України. 

2.4. Внутрішній аудитор організаційно не залежить від діяльності підрозділів Товариства. 

 

3. МЕТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

3. Внутрішній аудитор Товариства здійснює свою діяльність з метою: 



1) представлення Наглядовій раді Товариства незалежної та об’єктивної інформації для 

забезпечення ефективного управління Товариством та удосконалення системи управління 

ризиками; 

2) забезпечення контролю за здійсненням діяльності відповідно до вимог чинного 

законодавства, а також політикою бухгалтерського обліку та внутрішніми процедурами; 

3) здійснення системного аналізу та оцінки діяльності Товариства на предмет його 

фінансової стійкості та платоспроможності; 

4) перевірки та оцінки ефективності заходів контролю за виконанням прийнятих рішень; 

5) удосконалення системи управління Товариством; 

6) запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання 

коштів Товариства; 

7) забезпечення контролю за своєчасністю, правильністю, повнотою та точністю 

відображення основної та іншої діяльності у звітності, передбаченій законодавством; 

8) мінімізації ризиків, що виникають у процесі здійснення Товариством господарської 

діяльності; 

9) запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності органів управління 

Товариства. 

 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА 
4.1. На Внутрішнього аудитора покладаються такі завдання: 

1) сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Товариства та операційних процедур; 

2) здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і 

процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом 

Товариства Статуту та внутрішніх положень; 

3) впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для 

своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій; 

4) надання Наглядовій раді Товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками; 

5) своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності підрозділів Товариства, 

опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих 

недоліків в процесі діяльності Товариства; 

6) виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у 

системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків; 

7) оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків Товариства, виявлення сфер 

потенційних збитків для нього, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного 

присвоєння коштів Товариства; 

8) надання Наглядовій раді Товариства висновків про результати проведеної перевірки і 

пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю. 

4.2. Функції Внутрішнього аудитора: 

1) нагляд за поточною діяльністю Товариства; 

2) контроль за дотриманням законів, інших нормативно-правових актів та рішень органів 

управління Товариства; 

3) перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства; 

4) аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність його працівників, 

випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; 

5) виконання інших, передбачених законами, функцій, пов’язаних з наглядом та контролем 

за діяльністю Товариства. 

 

5. ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
5.1. Внутрішній аудит здійснюється за такими принципами: 

1) Самостійність. Полягає у забороні Правлінню Товариства встановлювати будь-які 

обмеження або обов’язкові вимоги щодо внутрішнього аудиту. 

2) Чесність. Чесність внутрішніх аудиторів створює довіру і, відповідно, є фундаментом 

надійності їх професійного судження. 

3) Регулярність. Аудиторські перевірки проводяться з певною періодичністю з тим, щоб усі 

процеси системи і всі підрозділи Товариства були об'єктом постійного аналізу та оцінювання 
 



з боку Наглядової ради. Незалежність. Внутрішній аудитор має бути незалежним від 

діяльності інших підрозділів та органів Товариства, які він перевіряє. 

4) Відкритість. Результати кожної аудиторської перевірки носять відкритий характер, тобто є 

доступними для ознайомлення будь-яким працівником перевіреного підрозділу. 

5) Об'єктивність. Внутрішній аудитор має бути об'єктивним у виконанні своїх професійних 

обов'язків. Йому має бути притаманне неупереджене ставлення до об'єкта перевірки, а також 

до окремих осіб, котрі можуть мати певний інтерес до його роботи. 

6) Майстерність і компетентність. Аудит має бути виконаний на високому професійному 

рівні. Внутрішньому аудитору потрібно мати спеціальні теоретичні знання і практичний 

досвід. 

7) Конфіденційність. Внутрішні аудитори розуміють цінність та право власності на 

інформацію, яку вони отримують у процесі своєї професійної діяльності та не розкривають 

цієї інформації іншим особам без відповідного дозволу або роблять це лише у виняткових 

випадках. 

8) Аудиторські свідчення. Внутрішній аудитор повинен отримати достатньо обґрунтовані 

підтвердження достовірності показників фінансової звітності, завдяки виконанню 

незалежних процедур. 

9) Система обліку і внутрішній контроль. Внутрішньому аудитору необхідна гарантія того, 

що облікова інформація справді міститься у звітності. 

10) Аудиторський висновок і складання звітності. Внутрішньому аудитору слід 

проаналізувати й оцінити отримані в результаті перевірки свідчення для висловлення своєї 

думки в аудиторському висновку. 

11) Матеріальність (суттєвість). Внутрішній аудитор повинен звертати увагу, насамперед, на 

суттєві події та факти, а несуттєві здебільшого не брати до уваги. 

12) Відповідальність. Внутрішній аудитор є відповідальним за наданий висновок перед 

вищим органом Товариства. 

13) Системність. Планування та проведення аудиторських перевірок за різними процесами 

системи здійснюється з урахуванням встановленого їх структурою взаємозв'язку. 

14) Документальне оформлення. Проведення кожної аудиторської перевірки певним чином 

документально оформляється для того, щоб забезпечити зберігання і порівняння інформації 

про фактичний стан об'єкта. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА ТОВАРИСТВА 
6.1. Внутрішній аудитор має право: 

1) знайомитися з усією документацією Товариства та здійснювати нагляд за діяльністю будь-

якого підрозділу Товариства, а також вимагати письмові пояснення від окремих посадових 

осіб щодо виявлених недоліків у роботі; 

2) визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються працівниками Товариства, 

вимогам чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правовим актам 

Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішенням Товариства, які визначають політику 

та стратегію Товариства, процедуру прийняття і реалізацію рішень, організацію обліку та 

звітності; 

3) перевіряти розрахунково-касові документи, контракти, фінансову і статистичну звітність, 

іншу документацію, а за необхідності - наявність готівки та інших цінностей; 

4) перевіряти документи, пов’язані із здійсненням фінансового моніторингу; 

5) проводити операційний (управлінський) аудит із метою виявлення можливостей 

підвищення продуктивності праці та усунення факторів неефективності; 

6) аналізувати інформацію та відомості про діяльність Товариства, професійну діяльність 

його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; 

7) залучати у разі необхідності працівників інших структурних підрозділів Товариства для 

виконання поставлених перед Внутрішнім аудитором завдань (за згодою керівників 

структурних підрозділів); 

8) мати безперешкодний доступ до підрозділу, що перевіряється, а також у приміщення, що 

використовуються для зберігання документів, матеріальних цінностей, отримувати 



інформацію, яка зберігається на магнітних та інших носіях інформації; 

9) при виявленні грубих порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених 

працівниками Товариства, надавати рекомендації Наглядовій раді та Правлінню Товариства 

щодо прийняття відповідних рішень щодо цих працівників; 

10) надавати Наглядовій Раді та Правлінню Товариства рекомендації з удосконалення 

процедур внутрішнього аудиту, поліпшення існуючих систем, процесів, політик, процедур, 

методів ведення господарської діяльності, системи контролю та управлінської політики 

Установи 

11) звертатися до будь-якого з працівників фінансової установи із запитаннями та 

отримувати письмові чи усні пояснення, якщо це необхідно для ефективного виконання 

покладених на службу внутрішнього аудиту обов'язків; 

12) встановлювати плани діяльності, визначати об'єкти та обсяги аудиту, ухвалювати 

рішення щодо періодичності проведення аудиту; 

13) інші функції зі здійснення нагляду та контролю за діяльністю Товариства. 

6.2. Обов’язки Внутрішнього аудитора Товариства: 

1) проводити перевірки з метою здійснення оцінки адекватності та ефективності системи 

внутрішнього контролю Товариства, її відповідності ступеню потенційного ризику, 

притаманного діяльності Товариства, а також оцінювати його; 

2) забезпечувати організацію постійного контролю за дотриманням працівниками 

Товариства встановлених процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з 

покладеними на них обов’язками; 

3) проводити розгляд фактів порушень працівниками Товариства чинного законодавства та 

внутрішніх документів, які регулюють діяльність Товариства; 

4) розробляти рекомендації щодо усунення виявлених порушень, покращення системи 

внутрішнього контролю та здійснювати контроль за їх виконанням; 

5) забезпечувати схоронність та повернення одержаних від структурних підрозділів 

Товариства документів на всіх носіях; 

6) забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, оформлювати письмово 

висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені під час перевірки, та рекомендації, 

надані Наглядовій раді Товариства; 

7) виконувати інші функції відповідно до покладених на нього завдань. 

6.3. Внутрішній аудитор не має права розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства, отриману під час виконання ним службових обов’язків. 

 

7. ВИМОГИ ДО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА 
7.1. Особа, що призначається на посаду Внутрішнього аудитора, повинна володіти базовими 

знаннями у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, інформаційних технологій, 

законодавства щодо діяльності Товариства, фінансового, організаційного менеджменту та 

повинна мати: 

1) вищу фінансово-економічну освіту та додаткову спеціальну підготовку; 

2) досвід роботи у сфері аудиту та/або бухгалтерського обліку, та/або фінансів, та/або досвід 

роботи у галузі фінансової установи - не менший, ніж 2 роки; 

3) знання нормативно-правових актів України, у тому числі, з питань аудиторської 

діяльності, бухгалтерського обліку, оподаткування. 

7.2. Внутрішній аудитор повинен виконувати аудиторські завдання на належному професійному 

рівні. 

Внутрішній аудитор зобов'язаний застосовувати професійні навички та уміння, наявність 

яких очікується від обачного та належною мірою компетентного внутрішнього аудитора. 

Щоб гарантувати належний професіоналізм, Внутрішній аудитор повинен: 

- ретельно обмірковувати обсяг роботи, необхідний для досягнення цілей аудиторського 

завдання; 

- домагатися своєчасного розуміння складності, суттєвості та важливості об'єктів 

аудиторських завдань; 

- розуміти ступінь адекватності та ефективності управління ризиками, системами 

внутрішнього контролю та корпоративного управління; 



- оцінювати ймовірність виявлення суттєвих помилок, перекручувань або випадків 

недотримання нормативно-правових актів та діючих на підприємстві процедур; 

- брати до уваги співвідношення витрат і вигід при наданні послуг та гарантій; 

- враховувати можливість застосування комп'ютерних методів аудиту та інших способів 

аналізу даних. 

7.3. Внутрішній аудитор повинен мати необхідні знання, володіти умінням і самодисципліною, 

для належного виконання своїх функцій. Внутрішній аудитор повинен вчасно розпізнати й 

достатньо точно оцінити відхилення (у тому числі - потенційні проблеми), уміти успішно 

застосувати знання у кризових ситуаціях (зіткнення інтересів тощо) і прагнути вийти з них 

без залучення додаткової допомоги. Внутрішній аудитор повинен також дотримуватись 

професійної обережності, тобто уникати неправильних дій, помилок, недоглядів, 

неефективності, марнотратства й конфлікту інтересів. 

7.4. Якщо при проведенні аудиту потребуються глибокі знання у якій-небудь складній або 

специфічній області, аудитори можуть залучати зовнішніх консультантів, наприклад, 

професійних оцінювачів, актуаріїв, статистиків, інженерів, будівельників, геологів. 

7.5. Внутрішній аудитор повинен постійно удосконалювати свої знання, підвищувати 

кваліфікацію, у тому числі шляхом самоосвіти та направлення до установ, які організовують 

та проводять навчальні заходи з аудиту. 

 

8. НАПРЯМИ РОБОТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА 
8.1. Внутрішній аудитор здійснює свою діяльність у наступних напрямках шляхом перевірки: 

1) господарських операцій; 

2) правил і процедур, згідно з якими здійснюються ці операції, та їх дотримання; 

3) ефективність здійснення господарських операцій та оцінка ризиків; 

4) рівня комп’ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності фінансової 

установи; 

5) внутрішньої та зовнішньої бухгалтерської, фінансової та податкової звітності Товариства, 

адекватності відображення в ній результатів господарської діяльності; 

6) організації бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також їх 

відповідність меті та завданням фінансової установи; 

7) управління трудовими та матеріальними ресурсами Товариства; 

8) інших об’єктів відповідно до завдань внутрішнього аудиту. 

8.2. Внутрішній аудитор здійснює планування своєї діяльності шляхом складання та 

затвердження Наглядовою радою Товариства річних (піврічних) планів проведення 

внутрішнього аудиту. Плани проведення внутрішнього аудиту формуються на підставі 

оцінки ризиків у діяльності Товариства та визначення теми внутрішніх аудитів. 

8.3. Оцінка ризиків передбачає визначення ймовірності настання подій та розміру їх наслідків, 

які негативно впливають на: 

1) виконання завдань і досягнення цілей Товариства, визначених у стратегічних та річних 

планах Товариства; 

2) стан збереження активів та інформації; 

3) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової звітності. 

8.4. Крім планових перевірок, внутрішній аудит може проводитись: 

1) за рішенням Наглядової ради Товариства про аудит певних напрямків діяльності, навіть 

якщо притаманні їм ризики оцінюються як невисокі; 

2) на запит на проведення аудиту, направлений зовнішніми регулюючими чи 

контролюючими органами. 

8.5. Під час розроблення проектів кошторисів, фінансових планів і штатних розписів Внутрішній 

аудитор готує та подає Наглядовій раді Товариства пропозиції з обґрунтованими 

розрахунками потреб в ресурсах для забезпечення виконання Внутрішнім аудитором планів 

роботи. 

 

9. ОБОВ’ЯЗКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА ІЗ ЗВІТУВАННЯ 
9.1. Внутрішній аудитор звітує перед Наглядовою радою Товариства, надає їй висновки та 

пропозиції за результатами перевірок та готує інформацію про виконання плану (графіка) 



проведення внутрішніх аудиторських перевірок. 

9.2. Внутрішній аудитор несе відповідальність за обсяги та достовірність поданих Наглядовій 

раді звітів, які належать до його компетенції. 

9.3. Звіт про результати діяльності Внутрішнього аудитора повинен включати: 

- стан виконання плану діяльності з внутрішнього аудиту та/або причини його невиконання; 

- інформацію про позапланові внутрішні аудити; 

- резюме кожного завершеного планового та позапланового внутрішнього аудиту; 

- суттєві проблемні питання, у тому числі виявлені за результатами виконання аудиторських 

завдань у попередні періоди, що потребували негайного вжиття заходів, яких вжито не було; 

- результати впровадження рекомендацій; 

- обмеження, що виникали під час проведення внутрішнього аудиту; 

- інформацію про наявність та стан виконання програми забезпечення та підвищення якості 

внутрішнього аудиту. 

9.4. Скарги на дії Внутрішнього аудитора розглядаються безпосередньо Наглядовою радою 

Товариства. 

 

10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА 

10.1. Внутрішній аудитор забезпечує об’єктивність висновків в офіційній документації та загальну 

якість результатів роботи. 

10.2. Проведення внутрішнього аудиту передбачає збір аудиторських доказів внутрішнім 

аудитором із застосуванням методів, методичних прийомів і процедур, що забезпечують 

обґрунтованість висновків за його результатами. 

10.3. Внутрішній аудитор самостійно визначає методи, методичні прийоми та процедури, які 

застосовуються під час перевірки, залежно від його об’єкта та відповідно до вимог 

внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту. Під аудиторським доказом 

розуміється зібрана та задокументована надійна та компетентна інформація, яку 

використовує внутрішній аудитор з метою обгрунтування висновків за результатами 

внутрішнього аудиту. 

10.4. Детальне вивчення об’єкта аудиту здійснюється шляхом запитів та аналізу отриманої 

інформації щодо: 

- Статуту, внутрішніх положень, які регламентують діяльність Товариства; нормативно-

правових актів, якими керується у своїй діяльності Товариство; організаційної структури та 

системи управління Товариством; системи бухгалтерського обліку, фінансової звітності; 

- матеріалів попередніх контрольних заходів контролюючих органів та стан усунення 

виявлених порушень за їх результатами; 

- іншої необхідної для виконання внутрішнього аудиту систем чи напрямів діяльності, 

інформації, у тому числі одержаної під час консультацій з керівництвом Товариства та його 

працівниками (персоналом). 

10.5. Достовірність офіційної документації та інформації, наданої Внутрішньому аудитору для 

перевірки, забезпечується посадовими особами Товариства, що її склали, затвердили, 

підписали чи засвідчили. 

10.6. Документальне оформлення внутрішнього аудиту складається з двох видів документів - 

робочих та офіційних. 

10.7. Офіційним документом є аудиторський звіт - документ, складений за результатами 

перевірки, який містить відомості про хід внутрішнього аудиту, стан системи внутрішнього 

контролю, аудиторський висновок. До аудиторського звіту додаються рекомендації щодо 

удосконалення діяльності Товариства залежно від характеру виявлених проблем. 

10.8. Аудиторський звіт складається із вступної, аналітичної та підсумкової частини. 

У вступній частині зазначаються такі дані: 

- напрям внутрішнього аудиту, плановий чи позаплановий внутрішній аудит; 

- цілі внутрішнього аудиту; 

- підстава для проведення внутрішнього аудиту із зазначенням реквізитів розпорядчого 

документа; 

- резюме (стислий виклад основних висновків та рекомендацій); 

- опис об’єкта внутрішнього аудиту; 



- дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту; 

- період, за який проводиться внутрішній аудит. 

10.8.1. В аналітичній частині зазначаються результати внутрішнього аудиту в розрізі 

кожного програмного питання із зазначенням використаних Внутрішнім аудитором 

методів, прийомів та процедур. 

10.8.2. Підсумкова частина включає аудиторський висновок. Аудиторський висновок містить 

обґрунтовані підсумки за результатами внутрішнього аудиту відповідно до його теми 

та цілей. Перед складанням аудиторського висновку остаточно оцінюється 

аргументованість тверджень і доказів. 

10.8.3. Рекомендації за результатами внутрішнього аудиту повинні містити конструктивні 

пропозиції про удосконалення тих аспектів діяльності Товариства, щодо яких 

проводився внутрішній аудит, бути спрямованими на усунення усіх встановлених 

недоліків, порушень, відхилень та мати на меті удосконалення діяльності Товариства. 

Рекомендації мають бути адекватними, чітко формулюватись та мати відповідний 

алгоритм їх застосування. Рекомендації підписуються Внутрішнім аудитором та 

подаються разом із аудиторським звітом. 

10.9. Внутрішній аудитор звітує про результати своєї роботи (проведених перевірок) перед 

Наглядовою радою Товариства. 

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА 
11.1. Особа, обрана Внутрішнім аудитором, несе відповідальність за відповідність, повноту та 

об’єктивність відомостей, які містяться у її звітах та висновках. 

11.2. Внутрішній аудитор несе персональну відповідальність за: 

- перекручування результатів перевірок, свідоме надання невірних або шкідливих 

рекомендацій; 

- недотримання конфіденційності інформації, яка становить комерційну таємницю 

Товариства та була надана або стала відома йому у зв'язку з виконанням ним службових 

обов'язків; 

- забезпечення збереженості документів, вилучених у підрозділах, проектних офісах та у 

інших організаційних одиницях Установи, їх своєчасне повернення у неушкодженому та 

цілісному вигляді. 

11.3. Порядок та підстави притягнення Внутрішнього аудитора до відповідальності регулюються 

нормами чинного законодавства, Статутом та внутрішніми нормативними актами 

Товариства. 

 

12. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА 
12.1. Внутрішній аудитор Товариства безпосередньо підзвітний Наглядовій раді Товариства та 

звітує перед нею про результати своєї роботи (проведених перевірок). 

12.2. Всі інші органи та підрозділи Товариства повинні сприяти Внутрішньому аудитору у процесі 

виконання ним своїх обов’язків щодо перевірки діяльності Товариства, за зверненням 

Внутрішнього аудитора до керівників підрозділів Товариства, надавати необхідну 

інформацію про роботу даних підрозділів. 


