
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Одеського національного 
морського університету 
10 березня 2020 року № 74-орг

КОНТРОЛЬНИЙ ПРИМІРНИК

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ 2-04-158

ОДЕСА -  2020



ОДЕСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М О РСЬКИ Й  УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ А  М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ЯКОСТІ 2 - 04 - 158

ЗМІНИ: 0 ВИДАННЯ: 2020
П О ЛОЖ ЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ВНУТРІШ НЬОГО 

АУДИТУ
стор.2 з 10

ПЕРЕДМОВА

1. ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНО НАЧАЛЬНИКОМ ВВА СЕРГІЄНКО О.О.

2. СХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ОНМУ (ПРОТОКОЛ № 8 ВІД 26.02.2020 р.)

3. ВВЕДЕНО В ДІЮ НАКАЗОМ РЕКТОРА ВІД 10.03.2020 Р. № 74-ОРГ.

4. АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДДІЛОМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, 

АКРЕДИТАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ІНТЕРВАЛОМ, ЯКИЙ НЕ 

ПЕРЕВИЩУЄ 12 МІСЯЦІВ.

5. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ВНОСЯТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСТОСУВАННЯ В ОНМУ, 

АБО ПРИ ЗМІНІ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ 

РОЗРОБЛЕНИЙ ДОКУМЕНТ.



ОДЕСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М О РСЬКИ Й  УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ А  М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ЯКОСТІ 2 - 04 - 158

ЗМІНИ: 0 ВИДАННЯ: 2020
П О ЛОЖ ЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ВНУТРІШ НЬОГО 

АУДИТУ
стор.3 з 10

ЗМІСТ

1 ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 4

2 ПОСИЛАННЯ 4

3 СКОРОЧЕННЯ 4

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

5 ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЯКОСТІ 5

6 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 5

7 ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ 6

8 УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ. СТРУКТУРА ТА ШТАТ 7

9 ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ 7

10 ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 8

11 ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 9

12 ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 10



ОДЕСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М О РСЬКИ Й  УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ А  М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ЯКОСТІ 2 - 04 - 158

ЗМІНИ: 0 ВИДАННЯ: 2020
П О ЛОЖ ЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ВНУТРІШ НЬОГО 

АУДИТУ
стор.4 з 10

1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1. Положення про відділ внутрішнього аудиту є керівним документом для співробітників 
відділу внутрішнього аудиту.
1.2. Врахований примірник знаходиться у начальника відділу внутрішнього аудиту.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1. Конституція України .
2.2. Указами Президента України.
2.2. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-7 від 01.07.2014 р.
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок утворення структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах інших центральних органах 
виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери 
управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» від 28.09.2011 № 1001.
2.4. Наказ Міністерства фінансів України «Стандарти внутрішнього аудиту» зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957.
2.5. Наказ Міністерства фінансів України «Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього 
аудиту» від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 
1195/19933.

3. СКОРОЧЕННЯ

ОНМУ -  Одеський національний морський університет 
СМЯ -  Система менеджменту якості

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Відділ є організаційно та функціонально незалежний, що забезпечується шляхом:
4.1.1. Затвердження Ректором ОНМУ цього Положення річних планів діяльності із 
внутрішнього аудиту.
4.1.2. Інформування керівником Відділу Ректора ОНМУ про стан виконання річних планів 
діяльності внутрішнього аудиту та інших завдань, а також про наявність обмежень в проведенні 
внутрішнього аудиту чи ресурсах.
4.1.3. Недопущення виконання працівниками Відділу функцій, не пов’язаних зі здійсненням 
внутрішнього аудиту.
4.2. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з 
іншими структурними підрозділами ОНМУ, іншими державними органами, підприємствами, 
установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.
4.3. Ректор ОНМУ забезпечує вжиття заходів щодо запобігання неправомірному втручанню 
третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його 
результати.

5. ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЯКОСТІ

5.1. Як структурний підрозділ Університету, відділ цілком підтримує і зобов’язується 
виконувати проголошені університетом політику і цілі в галузі якості освітньої і наукової 
діяльності.
5.2. Обов’язки відділу щодо виконання політики Університету полягають у забезпеченні:
• якості наданих послуг;
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• повного задоволення вимог споживачів і зацікавлених сторін;
• постійного поліпшення освітнього і наукового процесів діяльності;
• ефективності використання ресурсів;
• достатнього рівня кваліфікації співробітників Факультету;
• чіткого розподілу відповідальності і повноважень співробітників;
• сумлінного виконання вимог зовнішніх і внутрішніх нормативних документів;
• розуміння політики Університету в галузі якості кожним співробітником Факультету;
• ефективного застосування системи організації навчання і контролю знань студентів;
• виключення ризиків, пов’язаних з наданням неякісних послуг;
• обов’язкового дотримання державних стандартів вищої освіти, а також створення і 

виконання встановлених університетських стандартів;
• своєчасного виявлення і запобігання будь-яких відхилень від прийнятих стандартів;
• усілякої підтримки в повсякденній діяльності Комісії ОНМУ з якості, робочих груп з якості 

при проведенні внутрішніх аудитів в рамках СМЯ;
• внесення пропозицій щодо коректування загальної політики при її щорічному перегляді 

керівництвом Університету;

6. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

6.1. Основним завданням Відділу є надання Ректору ОНМУ об’єктивних і незалежних 
висновків та рекомендацій щодо:
6.1.1. Функціонування системи внутрішнього контролю у ОНМУ та її удосконалення.
6.1.2. Удосконалення системи управління у ОНМУ .
6.1.3. Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання 
бюджетних коштів.
6.1.4. Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності ОНМУ.
6.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
6.2.1. Проводить оцінку щодо: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у 
ОНМУ; ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах 
діяльності, бюджетних програмах; ефективності планування і виконання бюджетних програм та 
результатів їх виконання; якості надання адміністративних послуг та виконання 
контрольнонаглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства; стану збереження 
активів та інформації; стану управління державним майном; правильності ведення 
бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; ризиків, які 
негативно впливають на виконання завдань і функцій ОНМУ.
6.2.2. Проводить за дорученням Ректора ОНМУ розгляд та аналіз проектів наказів та інших 
документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та 
ефективного використання.
6.2.3. Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує 
аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, 
здійснює моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій.
6.2.4. Подає Ректору ОНМУ аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних 
управлінських рішень.
6.2.5. Надає допомогу структурним підрозділам ОНМУ у запровадженні внутрішнього 
контролю, управлінської підзвітності та діяльності з управління ризиками в ОНМУ шляхом 
методологічної підтримки у цьому напрямі, здійснення роз'яснювальної роботи з організації 
внутрішнього контролю, запровадженні принципів управлінської підзвітності та здійснення 
діяльності з управління ризиками (їх ідентифікації, оцінки, визначення способів реагування на
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ризики, формування заходів контролю з метою зменшення впливу ризиків на досягнення мети, 
цілей діяльності ОНМУ).
6.2.5. Звітує Ректору ОНМУ про результати діяльності Відділу відповідно до вимог Порядку № 
1001 та Стандартів.
6.2.6. Виконує інші функції відповідно до його компетенції.
6.3. Відділу забороняється приймати участь в розробці та впровадження заходів (процедур) 
внутрішнього контролю, безпосередньо впливати на їх розробку та впровадження.

7. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

7.1. Відділ відповідно до визначених основних завдань має право:
7.1.1. Розробляти та подавати на затвердження Ректорові ОНМУ внутрішні документи з питань 
внутрішнього аудиту в ОНМУ.
7.1.2. Застосовувати при плануванні проведення внутрішнього аудиту систему управління 
ризиками, що застосовується в ОНМУ, а у разі її відсутності -  власне судження про ризики в 
діяльності ОНМУ після консультацій, проведених з керівництвом та посадовими особами 
ОНМУ, які безпосередньо відповідають за функції, процеси, що охоплюються внутрішнім 
аудитом.
7.1.3. Ініціювати перед Ректором ОНМУ залучення до проведення внутрішнього аудиту 
експертів інших державних органів, підприємств, установ та організацій за письмовим 
погодженням з керівником органу, в якому працює цей експерт.
7.1.4. Під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту проводити анкетування, опитування, 
інтерв’ювання працівників ОНМУ за їх згодою.
7.1.5. Готувати запити на отримання у встановленому порядку від структурних підрозділів 
ОНМУ, державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 
громадських об'єднань інформацію, документи та матеріали з питань внутрішнього аудиту.
7.1.6. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів 
ОНМУ, інших державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і 
матеріали з питань внутрішнього аудиту.
7.1.7. У разі надходження звернень від органів державної влади та/або правоохоронних органів 
за дорученням Ректора ОНМУ надавати інформацію про результати внутрішнього аудиту, що 
надається з дотриманням вимог законодавства та внутрішніх документів з питань проведення 
внутрішнього аудиту ОНМУ щодо розголошення інформації з обмеженим доступом та 
конфіденційної інформації. За дорученням Ректора ОНМУ надавати службову інформацію та 
документи, іншим структурним підрозділам ОНМУ.
7.1.8. Використовувати всю інформацію загального користування, а в окремих випадках і 
службового користування, яка є в розпорядженні ОНМУ, що необхідна для виконання завдань, 
покладених на Відділ, а також інформаційні бази, засобів зв'язку та комунікацій, інші технічні 
та інформаційні засоби.
7.1.9. За дорученням Ректора ОНМУ представляти інтереси Відділу у взаємовідносинах з 
іншими структурними підрозділами ОНМУ, іншими державними органами, у тому числі 
правоохоронними, підприємствами, установами та організаціями, науковими та міжнародними 
організаціями.
7.2. Обов'язки Відділу:
7.2.1. Постійно удосконалювати знання працівниками Відділу, підвищувати свою кваліфікацію, 
у тому числі шляхом самоосвіти.
7.2.3. Визначати та подавати на затвердження Ректору ОНМУ періодичність та інші критерії 
відбору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів.
7.2.4. Формувати плани діяльності з внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків у 
діяльності ОНМУ, а також з урахуванням резерву робочого часу на проведення позапланових
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внутрішніх аудитів, який розраховується залежно від специфіки діяльності установи, але не 
більше 25 відсотків робочого часу, призначеного на проведення внутрішніх аудитів.
7.2.5. Затверджувати у Ректора ОНМУ річні плани діяльності внутрішнього аудиту не пізніше, 
ніж 15 грудня відповідно. У разі необхідності вносити зміни до плану діяльності внутрішнього 
аудиту в порядку його затвердження.
7.2.6. Проводити планові та позапланові внутрішні аудити на об'єктах внутрішнього аудиту за 
напрямами, визначеними Стандартами.
7.2.7. Проводити повторні внутрішні аудити для перевірки фактів, викладених у скаргах на дії 
працівників Відділу (у разі їх надходження до ОНМУ), якщо за результатами розгляду скарги 
ОНМУ встановлено факт невідповідності офіційної документації, складеної за результатами 
внутрішнього аудиту, дійсному стану справ та/або порушення працівником підрозділу 
внутрішнього аудиту законодавства, в тому числі цих Стандартів, що вплинуло на об'єктивність 
висновків. Повторні внутрішні аудити проводяться працівниками Відділу, які не брали участі у 
попередніх внутрішніх аудитах, з тих саме питань.
7.2.8. Здійснювати моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій, а також 
заходів щодо усунення виявлених аудитом порушень та недоліків.
7.2.9. Звітувати раз на рік в терміни, визначені Ректором ОНМУ (але не пізніше 20 січня) у 
письмовій формі перед Ректором ОНМУ про результати діяльності Відділу.
7.2.10. Письмово інформувати для прийняття відповідного рішення Ректора ОНМУ про 
необхідність інформування правоохоронних органів, у (назва посади керівника установи) разі 
виявлення під час проведення внутрішнього аудиту фактів шахрайства, корупційних діянь або 
нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим 
становищем, порушень фінансовобюджетної дисципліни, у тому числі, які призвели до втрат чи 
збитків та/або які мають ознаки злочину, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту.
7.2.11. Письмово інформувати Ректора ОНМУ про виникнення обставин, які перешкоджають 
проведенню Підрозділом їх обов'язків, втручання у діяльність Підрозділу посадових або інших 
осіб ОНМУ, для дослідження (назва установи) нею зазначених обставин та вжиття заходів 
відповідно до законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ. СТРУКТУРА ТА ШТАТ

8.1. Керівництво Відділом здійснює начальник відділу внутрішнього аудиту в ОНМУ, який 
контролює виконання співробітниками Відділу внутрішнього аудиту розпоряджень ректора 
університету.
8.2. Начальник Відділу внутрішнього аудиту підпорядкований Ректору ОНМУ і діє на підставі 
цього Положення і посадової інструкції, якою визначаються його повноваження.
8.3. Структура та штат Відділу внутрішнього аудиту затверджуються Ректором університету.
8.4. На період тимчасової відсутності начальника Відділу його повноваження виконує 
провідний фахівець відділу внутрішнього аудиту.

9. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ

9.1. Ліквідація або реорганізація відділу здійснюються відповідно до наказу Ректора 
університету.
9.2. Усі документи відділу при його реорганізації передаються знову створеному структурному 
підрозділу, а при ліквідації - на збереження до архіву Університету.
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11. ЛИСТОК ОБЛІКУ П]ЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК

№
з/п Дата

П.І.Б. і посада особи, що 
виконувала періодичну 

перевірку

Зміні
підлягають

Підпис особи, що 
перевіряла
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