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вiдповiдно до Стандартiв внутрiшнього аудиту) затверджених наказом
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НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерii, за якими оцiнюеться ступiнь (piBeHb) ризику вiд
провадження дiяльностi апарату MiHicTepcTBa з питань стратегiчнЙх галузей
промисловостi УкраiЪи, пiдприемств та установ, що наJIежать до сфери йо.о
управлiння, здiйснюеться вiдбiр об'ектiв для проведення планових внутрiшнiх
аудитiв i визначаеться прiоритетнiсть та перiодичнiсть проведення таких
аудитiв (даrri - Критерii), що додаються.

2.,.Щепартаменту внутрiшнього аудиту,Z. лепартаменту внутрiшнього аудиту, керiвникам структурних пiдроздiлiв
Мiнстратегпрому та пiдприемств i установ, Що н€шежать до .ф.р, упрЪвлiннямiнстратегпрому, забезпечити здiйснення вiдбору об'ектiв для проведення
планових внутрiшнiх аудитiв з неухилъним дотриманням КритерiiЪ.



З. Керiвникам структурних пiдроздiлiв MiHicTepcTBa з питань отратегiчних
галузей промисловостi УкраТни вiдповiдно до cBoik функцiональних
повноважень надавжи iнформацiю,.Щепартаменту внутрiшнього аудиту, яка
необхiдна пiд час вiдбору об'ектiв для проведення планових внутрiшнiх
аулитiв.

4. Контроль за виконанням нак€ву покласти на державного секретаря.

Вiце-прем'ер-мiнiстр Украiни -
MiHicTp з питань стратегiчних
галузей промисловостi УкраТни олег Уруськии



ЗАТВЕРДЖЕНО

промисловостi Украiни
2 В. J2 2O2O Ns

критЕрIi,
за якими оцiнюеться ступiнь (piBeHb) ризику вiд провадження дiяльностi

апарату MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей промисловостi
УкраiЪи, пiдприемств та установ, що належать до сфери його управлiння,

здiйснюсться вiдбiр об'сктiв для проведення планових внутрiшнiх аулитiв i
визначаеться прiоритетнiсть та перiодичнiсть проведення таких аудитiв

1. У Критерiях, за якими оцiнюеться стуuiнь (piBeHb) ризику вiд
провадження дiяльностi апарату MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей
промисловостi УкраIни (далi - Мiнстратегпром, MiHicTepcTBo), пiдприемств та

установ, що належать до сфери його управлiння, здiйснюеться вiдбiр об'ектiв для
проведення планових внутрiшнiх аудитiв i визначасться прiоритетнiсть та
перiодичнiсть проведення таких аулитiв (далi - Критерii) термiни вживаютъся у
значеннях, наведених у Стандартах внутрiшнього аудиту, затверджених наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 04.10.2011 Jф |247 (у редакцii нак€ву
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 14 серпня 20|9 року М 344), зареестрованим
в MiHicTepcTBi юотицii УкраiЪи 20 жовтня201'1 року за Jф |2|9l|9957.

2. Щiя КритерiiЪ розповсюджуеться на дiяльн i сть апарату Мiнстратегпрому,
пiдприемств та установ, що належать до сфери його управлiння, (далi - установи
та пiдприемства, що н€rлежатъ до сфери управлiння Мiнстратегпрому).

напрямами (аудит
КритерiI застосовуютьсяDвуються при плануваннi внутрiшнiх аудитiв за BciMa

ефективностi, фiнансовий аудит, аудит вiдповiдностi,
IТ-аудит).

3. Оцiнка ризикiв внутрiшнього аудиту етап планування дiяльностi
з внутрiшнього аудиту, на якому визначаються об'екти аудиту з дуже високим,
високим, середнiм, низьким ступенем (piBHeM) ризику у дiяльностi пiдприемств
та установ, що наJIежать до сфери управлiння Мiнстратегпрому.

Результати оцiнки ризикiв е пiдставою для формування Стратегiчного та
Операцiйного планiв дiяльностi з внутрiшнього аудиту пiдроздiлiв (спецiалiстiв)
з внутрiшнього аудиту пiдприсмств, установ, що належать до сфери управлiння
Мiнстратегпрому, Зведених стратегiчного та операцiйного планiв дiялъностi з
внутрiшнього аудиту в MiHicTepcTBi (даrri Зведений операцiйний план,
Зведений стратегiчний план, при вживаннi разом - Зведенi плани).



внутрiшнього аудиту, пiдроздiлом (спецiалiстом) з внутрiшнього аудиту
пiдприемства, установи, що напежитъ до сфери управлiння Мiнстратегпрому
(далi ,Щепартамент, пiдроздiл (спецiалiст) пiдприемства, установи, при
вживаннi разом - пiдроздiли (спецiалiсти) з внутрiшнъого аудиту) беретъся до
уваги система управлiння ризиками, яка застосовустъся пiдконтрольними
суб'сктами внутрiшнього аудиту.

4.

5. У тих
пiдконтрольних

випадках,
суб'ектах

При визначеннi об'скта внутрiшнього аудиту ,.Щепартаментом

коли дiяпънiсть з управлiння ризиками в

внутрiшнього аудиту вже icHye, пiдроздiли
(спецiалiсти) з внутрiшнього аудиту берутъ до уваги, зокрема:

_ наявнiсть внутрiшнiх документiв, якi регламентують дiялънiсть
з управлiння ризиками, та дотримання вимог, якi визначенi у локументах,
керiвництвом та працiвниками пiдконтрольних суб'ектiв внутрiшнього аудиту, а
також своечаснiсть надання керiвництву та працiвникам пiдконтрольних
суб'ектiв внутрiшнього аудиту iнформацii з питань управлiння ризиками;

- сформованi вiдповiдальними за дiяльнiсть реестри ризикiв;
- iнформацiю щодо обраних способiв реагування на ризики, оцiнюють

спiвпадiння обраних способiв реагування на ризики з аудиторським судженням;
- iнформацiю щодо запроваджених заходiв контролю вiдповiдальними за

дiяльнiсть для зменшення ризикiв, оцiнюють ix достатнiстъ (на думку внутрiшнiх
аудиторiв);

При аналiзi слiд використовувати iнформацiю, одержану як iз зовнiшнiх
джерел, так i наявну у пiдроздiлах (спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту.

6. За результатами аналiзу скJIадаеться загальний реестр ризикiв
пiдконтрольних суб'ектiв внутрiшнього аудиту (додаток 8) для визначеннrI
загапьноi оцiнки ризикiв за ймовiрнiстю та впливом у розрiзi об'ектiв
внутрiшнього аудиту.

Водночас при складаннi реестру ризикiв пiдконтрольних суб'ектiв
внутрiшнього аудиту необхiдно звертати увагу на заJIишковi ризики.

7. У разi вiдсутностi системи управпiння ризиками або коли
у пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту така система не ныIагоджена
послiдовно та структуровано, аудитором застосовуеться власне судження про
ризики у дiяльностi пiдконтропьного суб'екта внутрiшнього аудиту та
самостiйно здiйснюеться ik оцiнка пiсля консулътацiй, проведених
з керiвництвом та посадовими особами, якi безпосереднъо вiдповiдають за
функцii, процеси, що охоплюються внутрiшнiм аудитом.

Пiд час проведеннrI консультацiй обговорюються питання щодо:
- достатностi, недостатностi або надмiрного рiвня деталiзацii об'ектiв

аудиту;
- вжитих керiвництвом та вiдповiдальними за дiяльнiстъ заходiв щодо

системного управлiння ризиками, ik вплив на piBeHb заJIишкового ризику тощо.
Консультацii можуть проводитися шляхом обговорення або направлення

загlитiв керiвництву пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту та
вiдповiдальним за дiяльнiсть. Результати консультацiй (особистого обговорення



та опрацювання вiдповiдей на запити) документаJIьно оформлюються шляхом
заповнення та уточненнrI матрицi оцiнки ризикiв таlабо реестру ризикiв.

8. З метою отримання повноi iнформацii, необхiдноi для оцiнки ризикiв та

ризик-орiентовного вiдбору, керiвники пiдроздiлiв (спецiалiсти) з внутрiшнього
аудиту готують запити керiвникам структурних пiдроздiлiв, керiвництву
пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту.

9. Оцiнка ризикiв передбачае визначення ймовiрностi настання подiй та

розмiру ix наспiдкiв, що можуть негативно вплинутина:
- виконаншI завдань i досягнення цiлей пiдконтрольними суб'ектами

внутрiшнього аудиту, визначених у ikHix стратегiчних та рiчних планах;
- ефективнiсть планування i виконання бюджетних програм та результатiв

ix виконаннrI, управлiння бюджетними коштами;
- якiсть надання адмiнiстративних послуг та виконання контрольно-

наглядових функцiй, завданъ, визначених актЕtми законодавства для
пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту;

- використання i збереження активiв;
- управлiння державним майном;
- надiйнiсть, ефективнiсть та резулътативнiсть iнформацiйних систем

- правильнiоть ведення бухгалтерського облiку та достовiрнiсть фiнансовоi
i бюджетноi звiтностi.

10. Оцiнка ймовiрностi передбачае визначення можливостi виникнення

ризику, а оцiнка вппиву - фiнансовi та нефiнансовi наслiдки для пiдконтрольного
суб'екта внутрiшнього ,аудиту у випадку настання ризику. Ступiнь (piBeHb)

ризику визначаеться за допомогою присвоення ризику вiдповiдного балу.
Оцiнка впливу та оцiнка ймовiрностi (присвосння балiв) здiйснюеться

шляхом колегiальноi оцiнки ризикiв на пiдставi загаJIьного обговорення та
узгодження щодо rrрисвоення ризикам балiв.

11. В системi Мiнстратегпрому для визначення ступеня (рiвня) ризику вiд
провадження дiяльностi пiдконтрольними суб'ектами внутрiшнього аудиту при
вiдборi об'ектiв для проведення планових внутрiшнiх аудитiв застосовуетъся
матриця оцiнки ризикiв (додаток 1).

На пiдставi оцiнки впливу та оцiнки ймовiрностi визначаеться загыIъна
оцiнка ризику за ймовiрнiстю та впливом (ступенем (piBHeM) ризику)) (графа 7
додаткiв 2,3).

Загальна оцiнка ризику (загальний бал) визначаеться у балах за шкаJIою вiд
1 до 20 шляхом множення оцiнки ймовiрностi та оцiнки впливу.

12. Вiдповiдно до матрицi оцiнки ризикiв визначено значення критерiiв, за
ЯКИМИ оЦiнюеться ступiнь (piBeHb) ризику вiд провадження дiяльностi
пiдконтрольними суб'ектами внутрiшнього аудиту (додатки 2, З), резулътати
такоi оцiнки вiдображаються в додатках 6, б-1 ,6-2,7,7-|,]-2,7-3 асаме:

- ДЛЯ аПаРаТУ Мiнстратегпрому та установ, що наJIежать до сфери його
Управлiннrl значення критерiiЪ визначенi в додатку 2, результати оцiнки ступеня
(рiвня) ризику вiдображаються в додатках 6, 6-1 ,6-2;



- для пiдприемств, що наJIежать до сфери управлiння Мiнстратегпрому, значення
критерiiЪ визначенi в додатку 3, результати оцiнки ступеня фiвня) ризику
вiдображаються в додатках'7, 7 -|, 7 -2, 7 -З;

13. Щжерело iнформацii для визначення значень критерiiв оцiнки ризикiв
вiдображено у графi З додаткiв 2, З вiдповiдно та визначаються як за
покzlзниками на кiнець остаЕнъого звiтного перiоду, так i за З роки.

У разi, коли значення критерiю оцiнки ризикiв визначаеться за 3 роки,
розраховуеться середне арифметичне значення критерiiв оцiнки ризикiв
(сума наявних показникiв за кожен piK подiлена на вiдповiдну кiпъкiсть poKiB).

14. Залежно вiд розрахованих значень критерiiв оцiнки ризикiв (графа 4

додаткiв 2, 3) об'екти внутрiшнiх аудитiв вiдносять до одного з чотирьох
ступенiв (piBHiB) ризику: дуже високого, високого, середнього або низъкого.

15. При проведеннi процедури вiдбору об'ектiв внутрiшнього аудиту до
стратегiчного та операцiйного планiв дiяльностi з внутрiшнього аудиту
пiдроздiлiв (спецiалiстiв) пiдприемств, установ, Зведених ппанiв застосовусться
поетапна процедура визначення прiоритетностi об'ектiв аудиту (додаток 5), яка
складаеться з чотирьох етапiв, а саме:

- перший етап визначення балiв для критерiiв вiдбору

На даному етапi визначаються бали для критерiiв вiдбору (роздiпи А, В, С,
D, Е, F, G, Н додатка 5). При цьому балм дJIя критерiiв вiдбору (роздiли А, Во С,
D, Е) визначаються за допомогою загальноi суми балiв за критерiями оцiнки
(додатки 2,З).

Надiйнiсть системи внутрiшнього контролю (роздiл F графа 2 додатка 5)
визначаетъся вiдповiдно до додатка 4 шляхом тестування iснуючих iндикаторiв
дпя оцiнки стану внутрiшнього контролю. Залежно вiд наданоi вiдповiдi
проставляеться бал вiд 1 до 3 (1 - низький,2 - середнiй,3 - високий). Загальна
сума балiв визначас надiйнiсть системи внутрiшнього контролю.

- другий етап визначеннrI покЕ}зникiв вагомостi за кожним критерiем вiдбору

З метою визначення найбiльш важливих (вагомих) критерiiв вiдбору, но
даному етапi кожному критерiю вiдбору об'ектiв встановлено значеннrI
пок€tзникiв вагомостi вiд 1 до 5 (1 - мiнiмальний, 5 - максимальний).

- третiй етап розрахунок iндексу ризикiв

Щаний етап застосовуеться з метою виявлення об'ектiв аудиту з (дуже
Високим), (високим), (середнiм> та (низьким)) ступенем прiоритетностi.

Iндекс ризику розраховуеться шляхом поеднання пок€lзника вагомостi та
б*У, який наданий критерiям вiдбору. Формула, яка допоможе оцiнити iндекс
ризику:

Iндексризику: (А х 5)+ (В х 4)+(С х 5) + (D х 4)+ (Е х 3)+ (F х 4)+ (G х 5) +
(Н х 5),

1 - 5 - пок€вник вагомостi критерiю вiдбору, присвоений на другому етапi.
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- четвертий етап прiоритетнiстъ дослiдження об'сктiв аудиту

Що Стратегiчного та Операцiйного ппанiв дiяпьностi з внутрiшнього аудиту
пiдроздiлiв (спецiалiстiв) пiдприемств, установ, Зведених планiв насамперед
вкJIючаються об'екти аудиту з ((дуже високим) та (високим) ступенем
прiоритетностi, потiм iз <<середнiм>> ступенем прiоритетностi.

16. Частота проведення планових внутрiшнiх аулитiв щодо кожного об'екта
аудиту визначаеться,Щепартаментом, пiдроздiлами (спецiалiстами) пiдприемств,

установ, враховуючи ступiнь прiоритетностi такого об'екта, а також з

урахуванням якiсноi спроможностi пlдроздlлlв (спецiалiстiв)
з внутрiшнього аудиту та H€uIBHocTi трудових pecypciB.

17. Керiвники пiдроздiлiв (спецiалiсти) пiдприемств, установ забезпечують

формування i подання керiвникам пiдприемств, установ, що наJIежать до сфери

управлiння Мiнстратегпрому, Стратегiчного та Операцiйного планiв дiяльностi
з внутрiшнього аудиту, iнформацii щодо результатiв проведеного ризик-
орiентовного вiдбору об'ектiв внутрiшнього аудиту, реестру ризикiв
пiдконтрольних суб' eKTiB внутрiшнього аудиту.

Керiвники пiдприемств, установ, що належать до сфери управпiння
Мiнстратегпрому, забезпечують подання до Щепартаменту у TepMiH до
01 жовтня разом зi Стратегiчним та Операцiйним планами дiяпъностi
з внутрiшнього аудиту реестру ризикiв пiдконтрольних суб'ектiв внутрiшнього
аудиту (додаток 8), iнформацii щодо результатiв проведеного

ризик-орiентовного вiдбору об'сктiв внутрiшнього аудиту (вiдповiдно до
додаткiв б -7-4 до Критерiiв).

18. Оцiнка ступеня (рiвня) ризику та ризик-орiентовний вiдбiр об'ектiв для
проведення внутрiшнiх аудитiв ,Щепартаментом здiйснюетъся один раз на piK.

19. Перелiк об'сктiв для включення до Стратегiчного та Операцiйного
планiв дiяльностi з внутрiшнього аудиту пiдроздiлiв (спецiалiстiв) пiдприемств,

установ, Зведених планiв вiдображаеться у додатках6-З (для установ) та 7-4 (дхя
пiдприсмств).

20. Що Зведеного операцiйного плану ,Щепартаментом не вкJIючаютъся
внутрiшнi аудити затiею самою темою (з тих самих питань i затой самий перiод),
за якою було проведено внутрiшнiЙ аудит ,Щепартаментом, i з моменту
проведення якого минув менше нiж один календарний piK.

.Що Операцiйних планiв пiдроздiлами (спецiалiстами) пiдприемств, установ,
не вкпючаються внутрiшнi аудити за тiею самою темою (з тих самих питань i за
той самий перiод), за якою ними таlабо ,Щепартаментом було rrроведено
внутрiшнiЙ аудит, i з моменту проведення якого минув менше нiж один
календарний piK.

Т.в.о. Щиректора Щепартаменту
внутрiшнього аудиту

/--

Валенти на ЩРОЗЩ



Додаток 1

ло КритерiТв, за якими оцiнюсться ступiнь
(piBeHb) ризику вiд проваджеЕня дiяльностi
апарату MiHicTepcTBa з питань стратегiчних
га.тlузей промисловостi Украiни, пiдприемств
та установ, що наJIежать до сфери його

управлiння, здiйснюеться вiдбiр об'ектiв для
проведення планових внутрiшнiх аудитiв i
визначаеться прiоритетнiсть та перiодичнiсть
проведення таких аудитiв
(пункт 11)

Матриця визначення ступеня (рiвня) ризику вй провадження дiяльностi
пiдконтрольними субОсктами внутрiшнього аудиту при вiдборi об'ектiв для проведення

планових внутрiшнiх аудитiв

Матриця оцiнки ризикiв

PiBeHb (бал)

Ймовiрнiсть

Рiдко/майже
не можливо

Малоймовiрно Середня Можливо
Часто/

очiкусться

l 1 3 4 5

Ф

д

Низький 1
Низький (а)

(l)
Низький (а)

(2)
Низький (а) (3) Низький (а) (4)

Серелнiй (я)

(5)

Середнiй ,, Низький (а)

(2)
Низький (а)

(4)
Середнiй (я)

(6)
Серелнiй (я)

(8)

Високий 3
Низький (а)

(з)
Серелнiй (я) (6)

Серелнiй (я)

(9)

Дуже
високий

4
Низький (а)

(4)
Серелнiй (я) (8)

Високий (а)

( 10)

Високий (а)

( l2)
f{yiKe високий

(а) (l5)
Високий (а)

(l2)
Д)'же вttсокий

(а) (l6)
!,ytKe висоt<t.Iй

(а) (20)



Додаток 2
до Itритерiiв, за якими оцiнюеться ступiнь
(piBeHb) ризику вiд провадження дiяльностi
апарату MiHicTepcTBa з питань стратегiчних
галузей промисловостi УкраIни, пiдприсмств
та установ, що належать до сфери його
управлiння, здiйснюеться вiдбiр об'ектiв для
проведення планових внутрiшнiх аулитiв i
визначаеться прiоритетнiсть та перiодичнiсть
проведення таких аулитiв
(пункти 11-12)

Критерii, за якими оцiнюсться ступiнь (piBeHb) ризику вiд провадження дiяльностi
апарату MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей промисловостi Украiни, установ,

що належ(ать до сфери його управлiння

J\ъ

з/п
Критерii оцiнки Щжерело

iнформачiТ

Значення критерiiЪ

оцiнки (за

наявнiстю)

оцiнка
ймовiрностi

оцiнка
впливу

Загальна

оцiнка

ризику за

ймовiрнiс
тю та

впливом
(ступiнь
(piBeHb)

ризику)
1 2 J 4 5 6 7

Критерiiо за якими оцiнюсться ступiнь (piBeHb) рпзикiв!fu!щ!)

1
Отриманi бюджетнi
асигнуваннrI

Звiт про
надходженнrI та
використанIUI
коштiв
загzшьного

фонлу (форма
No 2д, No 2м
(налiйшло
коштiв за
звiтний
перiол)).

Показник

1.1
Понад 40
млн. грн

Часто/очiкуеть
ся

Дуже
високий

20 (луже
високий)

1.2

Вiд 30 млн.
грн
до 40 млн.
грн

Часто/о.tiкуеть
ся

Високий 15 (луже
високий)

l.з
Вiд 15 млн.
гРн.до З0
млн. грн

Часто/очiкусть
ся

Серелнiй l0 (високий)

за
З роки |.4 ,Що 15 млн.

грц
Часто/о.liкусть

ся
Низький 5 (серелнiй)

2

Власнi
надходження
(надходження i
використання
коштiв, отриманих
як плата за послуги,
за iншими
джерелами власних
надходжень, iнших
надходжень
спецiального
фонду)

Звiт про
надходження i
використаннrI
коштiв,
отриманих як
плата за послуги
(форма
Ns 4-1д, JФ 4-1м);
Звiт про
надходження i
використаннrI
коштiв,

2.\
Понад 15

млн. грн
Можливо Дуже

високий
16 (дуже
високий)

2.2

Вiд l0 млн.
грн
до 15 млн.
грн

Можпиво Високий l2 (високий)

,Z-. э
Вiд 5 млн.
грн
до 10 млн.

Можливо Середнiй 8 (середнiй)



отриманих за
iншими
д}Itерелами
власних
надходжень
(форма
Ns 4-2д, Nч 4-2м);
Звiт про
надходження i
використання
iнших
надходжень
спецiального
фонлу (форма
Ns 4-3д, Jt{b 4-Зм)

Показник
визнаtIасться за

З роки

грн

2.4 Що 5 млн.
грн

Можливо Низький 4 (низький)

J

Отриманi бюджетнi
асигнування по
КЕКВ <Капiтальнi
видатки)

Звiт про
надходженrul та
використання
коштiв
загаJIьного

фонду (форма
Л! 2л, Nч 2м).

Звiт про
надходження i
використання
коштiв,
отриманих як
плата за
[ослуги (форма
Ns 4-1д,
М 4-1м);Звiт
про
надходження i
використання
коштiв,
отриманих за
iншими
джерелами
власних
надходжень
(форма
Ns 4-2д,
Ns 4-2м);Звiт
про
надходження i
використаннrI
iнших
надходжень
спецiального

фонлу (форма
Ns 4-Зд,
Nэ 4-Зм).

Показник
визнааiа€ться за
3 роки

3.1
Понад l
млн. грн

Рiдко/майже не
можливо

Дуже
високий

4 (низький)

э.Z
Вiд 500 тис.
грн
до 1 млп. грн

рiдко/майже не
можливо

Високий 3(низький)

J.J
Вiд 200 тис.
грн. ло 500
тис. грн

рiдко/майже не
можливо

Серелнiй 2 (низький)

з,4 ,Що 200 тис.
грн

Рiдко/майже не
можливо

Низький 1 (низький)



4

Публiчнi (лержавнi)
закупiвлi в одного
учасника
(переговорна
проuелура)

Веб - портал

уповноваженого
органу.

Звiт про
здiйснення
державних
закупiвель
(форма JФ1-
торги).

Показник
визначаеться за
3 роки

4.\
Понад 7

процедур
Середня Дуже

високий
12 (високий)

4.2
Вiд 5

процедур до
7 процедур

Середня Високий 9 (серелнiй)

4.з
Вiд2
[роцедур до
5 процедур

Середня Середнiй 6 (серелнiй)

4.4 До2
гlрOцедур

Середня Низький 3 (низький)

5

BapTicTb

укладеного
договору з
застосуванням
tроцедур
закупiвель (oKpiM
закупiвель в одного
учасника та
переговорноi
прошелури)

Веб - портал

уtIовноваженого
органу.
Звiт про
здiйснення
державних
закупiвель
(форма JФ1-
торги).

Показник
визначаеться за
3 роки

5.1
Понад 1,5

млн. грн
Часто/о.Iiкуеть

ся
Дуже

високий
20 (луже
високий)

5.2

Вiд 1 млн.
грн
до 1,5 млн,
грн

Часто/очiкуеть
ся

Високий
15 (дуже
високий)

5.3

Вiд 500 тис.
грн. до l
млн. грн

Часто/о.тiкчс:ть
ся

Серелнiй 10 (високий)

5,4 ,Що 500 тис.
грн

Часто/очiкуеть
ся

Низький 5 (серелнiй)

6

кiлькiсть
укладених
договорiв за одним
предметом
закупiвель
протягом tIотоаIного

року

Веб - портал

уповноваженого
органу.
Звiт про
здiйснення
державних
закупiвель
(форма JФ1-
торги).

Показник
визначаеться за
З роки

6.1
Понад 10

договорiв
Часто/о.tiкуеть

ся
Дуже

високий
20 (луже
високий)

6,2
Вiд 5

договорiв до
l0 договорiв

Часто/очiкусть
ся

Високий
15 (луже
високий)

6.з
Вiд 2

договорiв до
5 логоворiв

Часто/очiкусть
ся

Середнiй l0 (високий)

6.4 До2
договорiв

Часто/о.liкусть
ся

Низький 5 (середнiй)

,7

Первiсна BapTicTb
основних засобiв
(булинки та
споруди, машини та
обладнання,
транспортнi засоби
тощо)

Баланс (форма
Ns l).

Показник
визнааIа€ться на
кiнець
останнього
звiтного перiоду

7.|
Понад 20
млн. грн

Серелня Дуже
високий

l2 (високий)

1,2

Вiд l0 млн.
грн
до 20 млн.
грн

Середня Високий 9 (середнiй)

Вiд 5 млн.
грн
до 10 млн.
грн

Серелня Середнiй 6 (середнiй)

,7.4 Що 5 млн.
грн

Серелня Низький 3 (низький)

8

зменшення
первiсноi BapTocTi
необоротних
активiв (продано,

Звiт про рух
необоротних
активiв (форма
N9 5).

8.1
Понад 1,5

млн. грн
Серелня Дуже

високий
12 (високий)

8.2
Вiд 1млн.
грн

Серелня Високий 9 (середнiй)



безоплатно
передано, списано
як непридатнi
тощо)

Примiтки до
pi.lHoi

фiнансовоi
звiтностi
(Форма

Ns 5-дс).

Показник
визнаIIаеться за

З роки

до 1,5

млн.грн

8.з

Вiд 500 тис.
грн
до 1млн. грн

Середня Серелнiй 6 (серелнiй)

8.4 Що 500 тис.
грн

Середня Низький З (низький)

9 ,Щебiторська
заборгованiсть

Звiт про
заборгованiсть

9.1
Понад 200
тис. грн

Можливо Дуже
високий

16 (луже
високий)

9.2
Вiд 100 тис.
грн до 200
тис. грн

Можливо Високий l2 (високий)

за ок)лже,Iними
коIцтами (форма
Ns 7д, ]\Ъ 7м).

Показник
визнача€ться на
кiнець
останнього
звiтного перiоду

9.з
Вiд 50 тис.
грн
до 100 тис.
грн

Можливо Середнiй 8 (серелнiй)

9.4 ,Що 50 тис.
грн

МожлIшо Низький 4 (низький)

l0 Кредиторська
заборгованiсть

Звiт про
заборгованiсть
за бюджетними
коштами (форма
Nч 7л, Nл 7м).

Показник
визначаеться на
кiнець
останнього
звiтного перiоду

10.1
Понад 1млн.
гDн

Середня Дуже
високий

12 (високий)

I0.2
Вiд 500 тис.
грн
до 1млн. грн

Середня Високий 9 (середнiй)

l0.з
Вiд 100 тис.
грн
до 500 тис.
грн

Середня Серелнiй 6 (серелнiй)

l0.4 Що 100 тис.
гDн

Серелня Низький 3 (низький)

l1

Нестачi i втрати
грошових коштiв i
матерiальних
цiнностей

Pi.rHa
iнвентаризацiя,
Примiтки до
pi.IHoT

фiнансовоi
звiтностi
(Форми
ЛЪ 5, Ns 5-дс).

показниlt
визначаеться за
З роки

l1.1
наявнiсть
збиткiв,
HecTatl

Можливо Високий 12 (високий)

|2

Бюджетнi
асигнування,

затвердженi
пасI]ортом

Звiт про

виконання

паспорта
бюджетноi

|2.|
Понад 500

млн.грн
Часто/очiкуеть

ся
Дуже

високий
20 (луже
високий)

|2.2
Вiд 200
млн.грн до
500 млн.грн

Часто/очiкусть
ся

Високий
15 (луже
високий)

4



бюджетноI

програми*

програми.

Показник
визначаеться за

3 роки

12,з
Вiл 3млн.грн
до 200 млн.
грн

Часто/о.tiкусть
ся

Середнiй 10 (високий)

12,4 ,Що 3 млн.
грн

Часто/очiкусть
ся

Низький 5 (серелнiй)

1з

Стан використання
бюджетних коштiв
за бюджетною
програмою*

Звiт про

виконаннjI

паспорта
бюджетноi
програми.

Показник
визначаеться за

З роки

13.1

Виttористано

до 40Yо

бюджетних
коштiв

Малоймовiрно Дуже
високий

8 (оереднiй)

\з.2

Використано
вiд 40% до
80%
бюджетних
коштiв

Малоймовiрно Високий 6 (середнiй)

13.3

Використано
вiд 80% до
90%
бюджетних
коштiв

Малоймовiрно Середнiй 4 (низький)

|з.4

Використано
вiд 90% до
i00%
бюджетних
коштiв

Малоfлпrовiрно Низький 2 (низький)

Критерii'о за якими оцiнюсться clгупiнь ризикiь (IТ-сuсmемu пло зв'язок)

|4

Спецiалiзованi
програми,
програмно-технi.Iнi
комllлекси (ПТК)
Iс-ПРо, M.e.doc та
Парус, iншi

Iнформачiя вiл
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначаеться
виходячи з

наявноТ
iнформацii на
момент
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для проведеннrI
шIанового
внутрiшнього
аудитY

14.| Вiлсутнiсть
поогDам

Можлl,во Високий l2 (високий)

14,2

неналеrкний
piBeHb

роботи
проIрам

Можливо Серелнiй 8 (серелнiй)

|4.з Наявнi
програми

Можливо Низький 4 (низький)

15
IHTepHeT (технiчнi
проблеми в роботi)

Iнформачiя вiл
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визцачасться
виходяtIи з
наявноi
iнформашii на
момент
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для проведеншI
IIланового
внутрiшнього

15.1 IHTepHeT
вiдсутнiй Малоймовiрно Високий 6 (серелнiй)

|5,2

Проблеми в

роботi
IHTepHeTy
або низька
швидкiсть

Малоймовiрно Середнiй 4 (низький)

15.з наявнiсть
IHTepHeTy

Малоймовiрно Низький 2 (низький)



аудиту

16

Втрата
iнформачiйних баз

даних або
несанкцiонова
не втру{аннJI д0
цих

Iнформаuiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначасться
виходячи з

наявноТ

iнформачiТ на
момент
здiйснення
вiдбору об'ектiв
для гIроведення
IIланового
внутрiшнього
аудиту

16.1
наявнiсть
понад 2

випадкiв
Можливо Дуже

високий
16 (луже
високий)

16.2 наявнiсть l-
2 випадкiв

Можливо Високий 12 (високий)

l6.3 наявнiсть l
вигIадку

Можливо Середнiй 8 (серелнiй)

1,7

забезпеченiсть
прачiвникiв

робочими мiсцями
обладнаними
комп'ютерною
технiкою

Форма ЛЬ 1-ПВ
<Звiт iз працi>,
iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Розрахунок за

формулою:
Кзаб. :
(Кком.б/Чшт.)*
100 де Ккоitt,б -

кiлькiсть
комп'ютерноI
технiки на
балансi, Чulпь -

штатна
.tисельнiсть
працiвникiв.

Показник
визначасться за
З роки

11 .|

забезпе.lено
менше 100%о

фактичноi
.tисельностi
працiвникiв

Можливо Високий 12 (високий)

|7.2

забезпечено
бiльше l00%

факти.тноi
.tисельностi
праuiвникiв

Можливо Серелнiй 8 (середнiй)

18

наявнiсть
застарiлоi
комп'ютерноТ
технiки

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.
Показник
визнаIIа€ться

виходячи з

наявноi
iнформацii на
момент
здiйснення
вiдбору об'ектiв
для проведеЕнrI
IIланового
внутрiшнього
аудитч

18.1

Понад 10
poKiB
використан
ня

Серелня Високий 9 (середнiй)

18.2
Вiд 5-10
poKiB
використан
ня

Серелня Серелнiй 6 (середнiй)

18.з Що 5 poKiB
використан
ня

Середня Низький 3 (низький)

19
наявнiсть та
використання

Iнформаrriя вiл
пiдконтрольного

19.1
Windows ХР,
та BepciT

Середня Високий 9 (середнiй)

6



застаршого
IIрограмного
забезпечешilI

суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визЕаLIаеться

виходяtIи з

наявноi
iнформачii на
момент
здiйснення
вiлбору об'сктiв
для гIроведеннrI
планового
внутрiшнього
ачдитч

нижче

19.2

Мiсгоsоft
Windows
Vista

Середня Середнiй 6 (серелнiй)

19.3

Microsoft
Windows 7,

10

Середня Низький З (низький)

Критерii', за якими оцiнюеться ступiнь lизикiв!щl!щ!)

20
укомплектова
HicTb кадрового
скJIаду

ФормаЛЪ 1-ПВ
<Звiт iз працi>,
штатний
розпис,
iнформацiя вiд
пiдконтрольно
го суб'екта
внутрiшнього
аудиту.
Розрахунок за

формулою:
(рядок З070/
штатна
чисельнiсть)*
100.

Показник
визначаеться за
З роки

20.1

Неукомплек
ToBaHicTb
кадрового
складу
понад ЗO%о

Можливо Високий 12 (високий)

20.2

Неукомплек
ToBaHicTb
кадрового
складу
вiд 10% до
з0%

Можливо Серелнiй 8 (середнiй)

20.з

Неукомплек
ToBaHicTb
кадрового
складу до
10%

Можливо Низький 4(низький)

21 Плиннiсть калрiв

Форма Л9 1-ПВ
кЗвiт iз прачi>.
Розрахунок за

формулою:
(рялок 3060/

рядок
3070)* 100.

Показник
визнааIаеться за
3 роки

21,1 Понад 30%
Часто/о.riкусть

ся
Високий

15 (луже
високий)

)1 ) Вiд 10%до
з0%

Часто/очiкуеть
ся

Середнiй 10 (високий)

21.з Що 10%
Часто/о.tiкуеть

ая
Низький 5 (серелнiй)

22
Перiод перебування
керiвника на посадi

Iнформачiя вiл
пiдконтрольного
суб'екту
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначаеться
виходячи з
наявноТ
iнформачiТ на
момент
здiйснення
вiлбору об'сктiв
для проведенIUI

22,| ,Що 1року
Часто/очiкуеть

ся
Високий

15 (луже
високий)

22.2
Вiдlдо2
poKiB

Часто/о.liкусть
ся

Середнiй 10 (високий)

22.з
Поцад 2

роки
Часто/очiкуеть

ся
Низький 5 (середнiй)



IIланового
внутрiшнього
ачдитч

z5
Змiна
органiзацiйноi,
штатноТ структури

Iнформачiя вiл
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визнача€ться
виходячи з
наявноТ
iнформачiТ на
момент
здiйснення
вiлбору об'сктiв
для проведення
гIланового
внутрiшнього
аудиту

2з.|
вiдбулася
змiна

Можливо Дуже
високий

lб (лужо
високий)

24

Пiдвищення
квалiфiкашii
працiвникiв, rIасть
у тренiнгах,
ceMiHapax

lнформацiя вiл
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначаеться
ВИХОДЯLIИ З

наявноi
iнформаuii на
момент
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для tIроведенtUI
планового
внутрiшнього
аудиту

24.\

Не
IIроходили
навчання не
приймали
yalacTb tIонад
,/0%

працiвникiв

Малоймовiрно Високий 6(серелнiй)

24,2

Не
проходили
навLIання не

приймали

участь
вiд 30% до
70%
працiвникiв

Малойrr,rовiрно Середнiй 4 (низький)

24.з

Не
проходили
навчаннrI не
приймали

участь до
з0%
працiвникiв

Малоймовiрно Низький 2 (низький)

Критерii'о за якими оцiнюеться ступiнь ризикiв (репvmацiйнi)

25
Скарги, заяви,
зверненнrI

Iнформачiя вiл
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту,

Показник
визначаеться
виходяаIи з

наявноi
iнформацii на
момент
здiйснення
вiлбору об'ектiв
для лроведення
планового
внутрiшнього
ачдитч

25.|
наявнiсть
скарг, заяв,
звернень

Можливо Середнiй 8 (серелнiй)



26
негативнi
публiкачii у ЗМI

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту,
зовнiшнi
джерела.

Показник
визначасться
виходяtIи З

наявноi
iнформацii на
момент
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для tlроведення
планового
внутрiшнього
аудитч

26.I

наявнiсть
негативнL{х
гryблiкачiй у
змI

Можливо Середнiй 8 (середнiй)

27

Розгляд скарг на
засiданнях
дисциплiнарних
комiсiй

Iнформаuiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначасться
ВИХОДЯIIИ З

наявноi
iнформачii на
момент
здiйснення
вiдбору об'ектiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудиту

27.|

За

результата
ми розгляду
застосованi
санкцii

Можливо Дуже
високий

16 (дуж"
високий)

21,2

За

результата
ми розгляду
санкцiт не
застосовува
лись

Можпиво Низький 4 (низький)

28

Результати
перевiрки
зовнiшнiх

контролюючих
органiв

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визнача€ться
виходяttи з

наявноi
iнформачiТ на
момент
здiйснення
вiдбору об'ектiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудиту

28.1

За

результата
ми перевiрок
застосованi
штрафнi
санкцii якi
гlризвели до
витрачання
бюджетних
коштiв

Можливо Дуже
високий

16 (луже
високий)

28.2

встановленi
порушеннrI
та недолiки,
якi не
призвели до
витрачаннrI
бюджетних
коштiв

Можливо Низький 4 (низький)

29

негативнi висновки
за результатами
проведених

внутрiшнiх

фiнансових аудитiв

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

29.1
наявнiсть
негативного
висновку

Часто/очiкуеть
ся

Дуже
високий

20 (луже
високий)

9



10

та аудитiв

вiдповiдностi

Показник

визнааIа€ться

виходяtIи з

наявноТ

iнформацiТ на
момент
здiйснення
вiшбору об'сктiв

для проведення

планового

внутрiшнього

аудиту

Критерii', за якими оцiнюеться ступiнь ризикiв Ьаконоdавчi)

з0

Ведення
претензiйно-
позовноi роботи
при наявностi
лебiторськоi7
кредиторськоТ
заборгованостi по
госIIодарських
договорах

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визнаtIаеться
виходячи з
наявноi
iнформачii на
момент
здiйсненrrя
вiдбору об'сктiв
для проведеншI
IIланового
внутрiшнього
аудиту

з0.1

не ведеться
претензiйно-
tIозовна

робота

Можливо Дуже
високий

16 (луже
високий)

з0.2

задоволеrtня
претензiй/по
зовiв на
загальну
суму до
150 тис. грн

Можливо Середнiй 8 (серелнiй)

30.з

задоволення
претензiй/по
зовiв на
загальну
суму tIонад
150 тис. грн

Можливо Низький 4 (низький)

31

Iнформаuiя вiд
IIравоохорон
них органiв щодо
суми ймовiрноТ
матерiальноТ шкоди
(збиткiв) та (або)
взаемовiдносин з
суб'ектами
господарювання з
ознаками
фiктивностi

Iнформацiя вiд
правоохоронцих
органiв
(Генеральна
прокуратура
Украiни,
Служба безпеки
УкраТни та
iншi).

Показник
визначаеться
виходячи з
наявноi
iнформацii на
момент
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для проведеннrI
IIланового
внутрiшнього
аудитY

3 1.1
Понад l00
тис. грн

Можливо Дуже
високий

16 (ду*е
високий)

з1,2
Вiд 50 тис.
грн до l00
TL{c. грн

Можливо Високий 12 (високий)

31.3
Вiд 20 тис.
грн ло 50
тис. грн

Можливо Середнiй 8 (середнiй)

з1.4 Що 20 тис.
грн Можливо Низький 4 (низький)

з2
невиконання

результативних

Звiти про

виконання
з2.1

не виконано
понад2OYо

Малоймовiрно Дуже
високий 8 (середнiй)



tt

показникiв
бюджетноТ

прOграми
(по затратах,

продукту, ефектив

HocTi, якостi)*

паспорта
бюджетноТ

прOграми на
вiлповiлнi роки

Показник
визначаеться за

З роки

з2.2

не виконано

вiд
|0% до20%

Малоймовiрно Високий 6 (середнiй)

з2.з

не виконано

вiд
5Yo цоlOYо

Малоймовiрно Середнiй 4 (низький)

32,4
не виконано

до 5Yо
Малоймовiрно Низький 2 (низький)

* - критерiй застосовусться у разi rtаявrтостi



f{одаток З

до Itритерiiв, за якими оцiнюсться ступiнь
(piBeHb) ризику вiд провадження дiяльностi
апарату MiHicTepcTBa з питань стратегiчних
галузей промисловостi Украiни, пiдприсмств
та установ, що належать до сфери його

управлiнttя, здiйснtоеться вiлбiр об'сктiв для
проведеI{ня планових внутрiшнiх аулитiв i
визначасться прiоритетнiсть та перiодичнiсть
проведення таких аудитiв
(пункти 11-1З)

Критерiiо за якими оцiнюеться ступiнь (piBeHb) ризику вiд провадження дiяльностi
пiдприсмств, що належать до сфери управлiння MirricTepcTBa з питань стратегiчних

галузей промисловостi Украihи

Ng

зl
tI

КритерiТ

оцiнки
,Щжерело

iнформацii
Зна.Iення критерiiЪ

оцiIrки (за наявнiстю)

оцiнка
ймовiрностi

Оцiнка
впливу

Загальна

оцiнка

ризику за

ймовiр

нiстю та

впливом
(ступiнь
(piBeHb)

ризику)
l 2 J 4 5 6

,7

Критерil за якими оцiнюеться ступiнь (рiвень)ризикiь (фiHaHcoBi)

1

наявнiсть
заборгованостi
iз заробiтноТ

lrлати або ii
збiльшення на

останню
звiтну лату

Баланс (форма

1), звiт з працi
(форма Nэ 1-ПВ).

Показник
визнааIасться на

кiнець
останнього
звiтного перiоду

1.1
Понад 50 тис.

грн
Серелня Дуже

високий
12 (високий)

1.2
Вiд 30 тис. грн.
до 50 тис. грн

Серелня Високий 9 (серелнiй)

1.з
Вiд l0 тис. грн
до З0 тис. грн

Середня Середнiй 6 (середнiй)

|.4 ,Що 10 тис. грн Середня Низький З (низький)

2

Чистий дохiд
вiд реалiзацii
пролукчiТ
(ToBapiB, робiт,
послуг)

Звiт про

фiнансовi
результати
(форма Nч2).

Показник
визнаIIасться за

3 роки

2.\
Понад 5 млн.
грн

Можливо Дуже
високий

lб (лух<е

високий)

2.2
Вiд 2 млн. грн
до 5 млн. грн

Можливо Високий 12 (високий)

Z.3
Вiд 500 тис. грн
до 2 млн. грн

МожлIво Серелнiй 8 (серелнiй)

2.4 Що 500 тис. грн Можливо Низький 4 (низький)

з чистий збиток
Звiт гrро

фiнансовi
результати

з.1
Понад l00 тис.
грн

Часто/очiкуеть
ая

Дуже
високий

20 (дуже
високий)

э.z Вiд 60 тис. грн.
до 100 тис. грн

Часто/очiкусть
ся

Високий 15 (ду*.
високий)



(форма Nl 2).

Показник
визначаеться на
кiнець
останнього
звiтного перiоду

J.J
Вiд 30 тис. грн
до 60 тис. грн

Часто/очiкуеть
ся

Середнiй 10 (високий)

з.4 Що З0 тис. грн
Часто/о.tiкуеть

ся
Низький 5 (середнiй)

4

наявнiсть
кредиторськоi

заборгова

HocTi

Баланс (форма

лъ l).

Показник
визначасться на

кiнець
остаЕнього
звiтного перiолу

4.\
Понад 500 тис.

грн
Можливо Дуже

високий
16 (дуже
високий)

4.2
Вiд 200 тис. грн
д0
500 тис. грн

Можливо Високий l2 (високий)

4.з Вiд 50 тис. грн
до 200 тис. гl]н

Можливо Серелнiй 8 (серелнiй)

4,4
Що 50 тис. грн Можливо Низький 4 (низький)

5
наявнiсть

дебiторськоi
заборгованостi

Баланс (форма

N9 1).

Показник
визнача€ться на

кiнець
останнього
звiтного перiолу

5.1
Понад 500 тис.

грн
Часто/о.tiкуеть

ая
Дуже

високий
20(лухtе
високий)

5.2
Вiд 200 тис. грн
до
500 тис. гtэн

Часто/очiкуеть
ся

Високий l5(дуже
високий)

5.3
Вiд 50 тис, грн
до 200 тис. грн

Часто/о.liкуеть
ся

Середнiй 10 (високий)

5.4 ,Що 50 тис. грн
Часто/о.tiкуеть

ся
Низький 5 (серелнiй)

6

Первiсна
BapTicTb

осЕовних

засобiв

Баланс (форма

1): рялок 1011.

Показник
визначаеться на

кiнець

останнього
звiтного перiоду

6.1
Понад З0 млн.

грн
Малоймовiрно ,Щуже

високий 8 (серелнiй)

6.2
Вiд 15 млн. до
30 млн. грн

Малоймовiрно Високий 6 (серелнiй)

6.з
Вiд 1 млн. до
l5 млн. грн

Малоймовiрно Середнiй 4 (низький)

6.4 ,Що 1 млн. грн Малоймовiрно Низький 2 (низький)

,7

зменшення
BapTocTi

активiв
внаслiдок
втрати,

вибуття,

переоцiнки,
iнших змiн

Баланс (форма

Ng l).
Розрахунок за

формулою:
100 - (рялок l010
графа 4 / рялок
1010 графа
з)* l 00.

Показник
визначасться за
З роки.
Що розрахунку
середнього
знач9н}UI

включаються
показники тих

,7,| Бiльше З0% Середня Дуже
високий l2 (високий)

7.2
Вiд20 о/о до
з0% Середня Високий 9 (серелнiй)

1.3
Вiд 10 % до
20% Середня Середнiй 6 (серелнiй)

7.4 Що10% Середня Низький 3 (низький)



poкiB, в яких
вiдбулося

зменшеннrI

8

питома вага

iнших
операцiйних

доходiв (тобто

вiд HeocHoBHot'

дiяльностi) у
складi
зага-ltьноI суми
доходiв вiд
операuiйноТ

дiяльностi

Звiт про

фiнансовi
результати
(форма Nэ 2),

Розрахунок за

формулою:
(рядок

2120l(рялки
2000+2 120)* l 00

Показник

визначаеться за

3 роки

8.1 Понад 50 % Середня Дуже
високий

l2 (високий)

8.2
Вiд 30 % до
50%

Середня Високий 9 (серелнiй)

8.3
Вiд 20 % до
З0 о/о Серелня Серелнiй 6 (середнiй)

8.4 Що20% Серелня Низький 3 (низький)

9

капiтальнi
iнвестицii
(капiтальне

будiвництво,
капiтальний

ремонт,
прилбання
(виготовлення

) основних
засобiв та iH.)

Примiтки до
pi.IHoi звiтностi
(форма ЛЬ5),

капiтальнi
iнвестицii,

розлiл IiI рядок
З40 графа 4

Показник
визначаеться на

кiнець
остаЕнього
звiтного перiоду

9.1
Понад 1 млн.

грн
Середня Дуже

високий
l2 (високий)

9.2
Вiд 500 тис.
грн.
до 1 млн. грн

Середня Високий 9 (серелнiй)

9.з
Вiд 100 тис.
грн.
до 500 тис. грн

Серелня Серелнiй 6 (серелнiй)

9.4
Що 100 тис. грн Сере.чня Низький З (низький)

10

,Щержавнi
(публiчнi)
закупiвлi
одного

уtiасника
(переговорна
tIроцедура)

Веб порт€Iл

уповноваженого
органу.
Звiт про
здiйснення
державних
закупiвель
(форма N91-
торги).

Показник
визначаеться за
З роки

l0. l
Поrrад 7
гIDоцедуD

Серелня Дуже
високий

l2 (високий)

l0.2
вiд 5 процедур
до 7 пtэоцедур

Середня Високий 9 (серелнiй)

l0.з вiд 2 процедур
до 5 процедуlэ Середня Серелнiй 6 (серелнiй)

l0.4
Що 2 проuелур Середня Низький 3 (низький)

11

BapTicTb

укладеного
договору з
застосуванням
процедур
закупiвель
(oKpiM
закупiвель в

Веб портал

уповноваженого
органу.
Звiт про
здiйснення
державних
закупiвель
(форма ЛЪl-

11.1
Понад 1,5 млн.
грн

Часто/очiкуеть
Qя

Дуже
високий

20(луже
високий)

|1.2 Вiл l млн. грн
до 1,5 млн. гlэн

Часто/очiкуеть
ся

Високий 15(дуже
високий)

1 1.3 Вiд 500 тис, грн
до l млн. грн

Часто/о.liкуеть
ся

Середцiй 10 (високий)

11.4
Що 500 тис. грн

Часто/очiкуеть
ся

Низький 5 (середнiй)



одного

уIасника та
переговорноi
процедури)

торги).

Показник
визначаеться за
3 роки

|2

кiлькiсть
укладених
договорiв
одним
предметом
закупiвель
протягом
потоtIного

року

Веб портiIл

уповноваженого
оргаЕу.
Звiт про
здiйснення
державних
закупiвель
(форма Nsl-
торги).

Показник
визнаtIаеться

3 роки

12.I
Понад l0
договорiв

LIасто/очiкуеть

Qя
Дуже

високий
20 (луже
високий)

|2.2 Вiд 5 логоворiв
до 10 договорiв

Часто/о.тiкчеть
ся

Високий
15 (лухtе
високий)

\2.з вiд 2 договорiв
до 5 договорiв

Часто/о.tiкуеть
ся

Серелнiй l0 (високий)

12.4
Що 2 логоворiв

Часто/о.Iiкусть
ся

Низьтtий 5 (серелнiй)

lз

невиконання

фiнансового
плану за

показником
<чистий дохiд
(виручка) вiд

реалiзацii
продукчiТ
(ToBapiB, робiт,
послуг)>

Звiт про

виконання

фiнансового
плану.

Показник
визнаLIа€ться

ocTaHHi З роки

l з.1

не виконано
понад 507о

запланованого

покilзника

Часто/о.tiкуеть
ся

,Щуже
високий

20 (луже
високий)

|з.2

не виконано
вiд З0 до 50%

запланованого

Ilокztзника

Часто/очiкуеть
ся

Високий
15 (луже
високий)

1з .з

не виконано

вiд 20 до З0%

запланованого

показника

Часто/о.riкуеть
ая

Середнiй 10 (високий)

|з.4
не виконано до
20%
запланованого
показника

Часто/очiкуеть
ся

Низький 5 (серелнiй)

14

Ефективнiсть

господарськоi

дiяльностi
пiдприсмства
(коефiцiент

рентабельнос
Ti лiяльностi)

Звiт про

фiнансовий
результат
(форма JФ 2).

Розрахунок за

формулою:

Рядок
2350/рялок
2000.

оптимальне
значеннJI бiльше
0.

Показник

визнача€ться на

кiнець
останЕього
звiтного перiолу

|4.I Значення
лорiвrпос 0

Серелня Дуже
високий 12 (високий)

15

Лiквiднiсть
активiв
пiдприемства
(коефiцiент

Баланс (форма

J,{ъ i).
Розрахунок за

формулою:

15.1 Зна.rення
менше 1

Середня Дуже
високий

12 (високий)

4



поточноi

лiквiдностi
(покриття))

рядок
1 195/рялок 1695.

оптимальне
значеннrI бiльше
1.

Показник
визначасться ца

кiнець

останнього
звiтного перiопу

16

Ризик
прорахунку в

плануваннi
IIоказника

кЧистий дохiд
(виручка) вiд

реалiзачii
пролукшiТ

(ToBapiB, робiт,
послуг)>

Звiт про

виконанtUI

фiнансового
плану.

оптимальне
знаIIеннjI

виконанIUI

фiнансового
плану l00-110%.

Показник
визначаеться
ocTaHHi З роки

l6.1 Зна.Iення
бiльше 1l0%

Середня Дуже
високий

12 (високий)

Критерii, за якими оцiнюсться ступiнь ризикiв (IТ-сuсmемu mа зв'

1,|

спецiалiзованi
[рограми,
IIрограмно-
технiчнi
комплекси
(птк) IC_
ПРо, M.e.doc
та Парус, iншi

Iнформаuiя вiд
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визнаtIаеться

виходячи з

наявноi
iнформацii на
MoMe}IT
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для проведення
планового
внутрiшнього
ачдитч

\1.| Вiдсутнiсть
пDогOам

Можливо Високий 12 (високий)

1,7.2
ненале>itний
piBeHb роботи
пDогDам

Можливо Серелнiй 8 (середнiй)

\,].з Наявнi
програми

МожлIво Низький 4 (низький)

l8

IHTepHeT
(TexHi.tHi
проблеми
роботi)

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визцачасться
виходячи з
наявноi
iнформачiТ на
момент
здiйснення

l8.1 IHTepHeT
вiдсутнiй

Малоймовiрно Високий 6 (середнiй)

18.2

Проблеми в

роботi
lHTepHeTy або
IIизька
швидкiсть

Малоймовiрно Середнiй 4 (низький)

18.3
наявнiсть
IHTepHeTy

Малоймовiрно Низьttий 2 (низький)



вiдбору об'сктiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудитч

l9

Втрата
iнформачiй
них баз дацих
або
несанкцiонова
не втр}чаннJI
до них

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначасться
виходячи з

наявноi
iнформачii на
момент
здiйснення
вiлбору об'ектiв
для проведення
IIланового
внутрiшнього
аудиту

19.1

наявнiсть
понад 2

випадкiв
Можливо Дуже

високий
16 (луже
високий)

19.2
Наявнiсть 1-2
випадкiв

Можливо Високий 12 (високий)

19.3 наявнiсть
випадку

Можливо Середнiй 8 (середнiй)

20

Забезпе.Iенiсть
працiвникiв
робо.lими
мiсцями
обладнаними
комп'ютерною
технiкою

Форма Jф 1-ПВ
<Звiт iз прачi>.
Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Розрахунок за

формулою:
Кзаб.
(Кком.б/Чшт.)* 100

де Кколl.б
кiлькiсть
комп'ютерноi
технiки на
балансi, Чшm. -

штатна
чисельнiсть
прачiвникiв.

Показник
визначасться
3 роки

20.I

забезпе.lено
менше l00%o

факти.tноi
чисельrтостi
працiвникiв

Можливо Високий 12 (високий)

20.2

забезпечено
бiльше 100%

фактичноТ
.lисельностi
праuiвникiв

Можливо Середнiй 8 (середнiй)

21

наявнiсть
застарiлоi
комп'ютерноТ
технiки

Iн(lормацiя вiд
пiдконтрольного
суб'еltта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначаеться
виходячи з

наявноТ
iнформачiТ на
момент
здiйснення
вiдбору об'ектiв
для проведення

21,.l Пошад 10 poKiB
викоl]истаннrl

Серелня Високий 9 (середнiй)

21.2 Вiл 5- l0 poKiB
використання

Середня Серелнiй 6 (серелнiй)

21.з ,Що 5 poKiB
використання

Середня Низький 3 (низький)



планового
внутрiшнього
аудиту

22

наявнiсть та
використаннrI
застарiлого
IIрограмного
забезпе.Iення

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визнааIасться
виходяtIи з
наявноТ
iнформаuiТ на
момент
здiйснення
вiдбору об'ектiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудиту

22,1
Wirrdows ХР,
та Bepcii нижче

Середня Високий 9 (серелнiй)

22.2
Microsoft
windows vista

Середня Серелнiй 6 (серелнiй)

22.з
Micгosoft
Wirrdows 7, 10

Серепня Низький З (низький)

Критерiiо за якими оцiнюеться ступiнь ризикiв (KaltloBi)

23

укомплектова
HicTb
кадрового
складу

Форма Ng 1-ПВ
<Звiт iз працi>,
штатний розпис.
Iнформачiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.
Розрахунок за

формулою:
(рялок З010l
штатна
.tисельнiсть)*
l00

показниtс
визначаеться
З роки

2з.\

Неукомплекто
BaHicTb
кадрового
складу понад
з0%

Можливо Високий 12 (високий)

2з.2

Неукомплекто
BaHicTb
кадрового
складу вiд 10%

до 30%

Можливо Серелнiй 8 (серелнiй)

z3.э

Неукомплекто
BaHicTb
кадрового
складу до 10%

Можливо Низький 4 (низький)

24
плиннiсть
калрiв

Форма Jф 1-ПВ
<Звiт iз прачi>.
Розрахунок за

формулою:(р"док з060/

Рядок
3070)* 1 00.

Показник
визнаtIасться за
З poKl.l

24.1 Понад 30%
Часто/очiкуеть

ся
Високий

15 (ду,п.
високий)

24.2
Вiд 10%

до 30%
Часто/очiкуеть

ся
Середнiй 10 (високий)

24.з Що I0%
Часто/очiкуеть

Qя
Низький 5 (серелнiй)

25

Перiол
перебування
керiвника на
посадi

Iнформаuiя вiд
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначаеться
виходяtIи з
наявноi
iнформацiТ на

25.I Що 1 року
Часто/очiкуеть

ся
Високий 15 (луже

високий)

25.2 Вiдlдо2рокiв Часто/о.tiкусть
ся

Серелнiй 10 (високий)

25.з Понад 2 роки
Часто/очiкуеть

0я
Низький 5 (серелнiй)



момент
здiйснення
вiлбору об'сктiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудиту

26

Змiна
органiзачiйноi
штатноi
структури

Iнформаuiя вiд
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визнача€ться
виходяtIи З

наявноi
iнформаuiI на
момент
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудиту

26,I
вiдбулася
змiна

Можливо Дуже
високий

16 (шуже
високий)

2,7

пiдвищення
квалiфiкаuii
працiвникiв,

участь
тренiнгах,
ceMiHapax

Iнформаuiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначасться
виходячи з

наявноТ
iнформачii на
MoMeltT
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудитY

27.1

Не проходили
навчання не
приймали

участь понад
10%
працiвникiв

Малоймовiрно Високий 6(середнiй)

2"1,2

Не проходили
навчаннJI не
приймали

участь вiд З0%
до ]0Yо
працiвникiв

Малоймовiрно Середнiй 4 (низький)

z I.э

Не проходили
навчанIUI не
приймали

участь до 30%
працiвникiв

Малоймовiрно Низький 2 (низький)

Критерii', за якими оцiнюсться ступiнь ризикiв (репvmацiйнi)

28
Скарги, заяви,
звернення

Iнформачiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначаеться
ВИХОДЯLIИ З

наявноi
iнформацiТ на
момент
здiйснення
вiлбору об'ектiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудиту

28. i
наявнiсть
скарг, заяв,
звернень

Можливо Середнiй 8 (серелнiй)



29
негативнi
публiкаuii
змI

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту, зовнiшнi
джерела.

Показник
визначаеться
виходячи з

наявноi
iнформацii на
момент
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудиту

29.\

наявнiсть
негативних
гryблiкачiй
змI

Можливо Серелнiй 8 (серелнiй)

з0

Розгляд скарг
на засiданнях
дисциплiнарн
их комiсiй

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначаеться
виходячи з

наявноТ
iнформачii на
момент
здiйснення
вiлбору об'сктiв
для проведення
планового
внутрiшнього
ачдитч

з0.1

За

результатами
розгляду
застосованi
санкцii

Можливо Дуже
високий

16 (дуже
високий)

з0.2

За

результатами
розгляду
санкцii не
застосовува
лись

Можлtво Низький 4 (низький)

з1

Результати
перевiрки
зовнiшнiх

контролюючих
органiв

Iнформачiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визнача€ться
виходячи з
наявноТ
iнформацii на
момент
здiйснення
вiдбору об'ектiв
для проведення
плаЕового
внутрiшнього
аудиту

з1.1

За

результатами
перевiрок
застосованi
штрафrri
санкцii

Можливо Щуже
високий

16 (луже
високий)

з|.2

встановленi
tIopyIцeHtUI та
недолiки, якi
не IIризвели до
витрачаннrI
коштiв

Можливо Низький 4 (низький)

з2

негативнi
висновки за

результатами
проведених

внутрiшнiх

фiнансових

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'екта
внутрiшнього
аудиту.

Показник

з2.1
наявнiсть
негативного
виснOвку

Часто/о.тiкч
еться

Дуже
високий

20 (луже
високий)



10

аудитiв та

аудитiв

вiдповiдностi

визнача€ться

виходячи з

наявноi
iнформачiТ на
момент
здiйснення
вiлбору об'ектiв

для проведення

IIланового

внутрiшнього
аудиту

КритерiI, за якими оцiнюсться ступiнь ризикiв Ьаконоdавчi)

JJ

Ведення
претензiйно-
позовноi

роботи при
наявностi
дебiторськоi7
кредиторськоi
заборгованостi
по
господарських
договорах

Iнформацiя вiд
пiдконтрольного
суб'скта
внутрiшнього
аудиту.

Показник
визначаеться
виходячи з

наявноi
iнформачii на
момент
здiйснення
вiпбору об'ектiв
для проведення
IIланового
внутрiшнього
аудиту

з3.1
не ведеться
претензiйно-
позовна робота

Можливо Дуже
високий

lб (ду*е
високий)

ээ.Z

задоволення
претензiй/поз
oBiB на
загальну суму
до 150 тис. грн

Можливо Середнiй 8 (серелнiй)

J J.J

задоволення
претензiй/поз
позо ца
загальну суму
понад l50 тис.
грн

Можливо Низький 4 (низький)

з4

Iнформацiя вiд
правоохоронн
их органiв
щодо суми
ймовiрноТ
матерiальноi
шкоди
(збиткiв) та
(або)
взасмовiдноси
н з суб'ектами
господарюван
ня з ознаками
фiктивностi

Iнформачiя вiд
правоохоронних
органiв
(Генеральна
прокуратура
УкраiЪи, Служба
безпеки УкраiЪи
та iншi)

Показник
визначаеться
виходячи з
наявноi
iнформачii на
момент
здiйснення
вiдбору об'сктiв
для проведення
планового
внутрiшнього
аудиту

з4.I Понад 100 тис.
грн

Можливо Дуже
високий

lб (луже
високий)

з4.2
Вiд 50 тис.
грнло 100 тис.
грн

Можливо Високий l2 (високий)

з4.з
Вiд 20 тис.
грндо 50 тис.
гDн

Можливо Середнiй 8 (середнiй)

з4.4 Що 20 тис. грн Можливо Низький 4 (низький)



,Щолаток 4

до ltритерiiв, за якими оцiнюеться ступiнь
(piBeHb) ризику вiд провадх(ення дiяльностi
апарату MiHicTepcTBa з питань стратегiчних
галузей промисловостi УкраТни, пiдприсмств
та ycTaI]oB, що нале}кать до сфери його
управлiння, здiйснюсться вiлбiр об'ектiв для
проведення планових внутрiшнiх аудитiв i
визначаеться прiоритетнiсть та перiодичнiсть
проведення таких аулитiв
(пункт 15)

Iндiкаторидля оцiнки стану внутрiшнього контролю

Ns

з/п
питання для оцiнкtt Варiанти вiдповiдi Бал

i 2 5
,7

1

Чи затверджено внутрiшнiми
нормативними документами розподiл
функцiональних обов'язкiв мiж
керiвником та його заступниками ?

Hi J

вiдсутня або не надана

iнtРормацiя
2

Так 1

2
Чи затвердженi положення про

cTpyrtTypHi пiдроздiли?

Hi J

Вiдсутня або не надаFIа

iнформаltiя
2

Так l

J
Чи ознайомленнi працiвl-tики

посадовими iнструкчiями?

Hi з

вiдсутня або не надана

iнформаuiя 2

Так 1

4 Наявнiсть рiчного плану роботи?

Hi J

Вiдсутня або не надана

iнформачiя
2

Так 1

5

Чи мають мiсuе факти невиконання
Планiв? Якщо так, зазначити вiдсоток
невикоЕаних планових завдань у
звiтному рошi?

Не виконано бiльп-rе 70 %о J

Не виконано вtд20 до'l0 Уо 2



Не B1.lKoHaHo менurе 20 %о 1

6

Чи затвердженi адмiнiстративнi

регламенти, якi встановлюють

порядок органiзацii дiяльностi,
пов'язаноi iз забезпеченням

визначених законодавством функцiй,
прочесiв та операчiй?

FIi з

вiдсутня або не надана

iнформацiя
2

Так l

1

Чи достатньо штатних одиниць у
структурних пiлрозлiлах для
забезпе.tення виконання локладених на
них функчiй, процесiв та операшiй?

Hi J

вiдсутня або не надана
iнформачiя

2

Так 1

8

LIи мають Micue факти надходяiення
скарг вiл одержува.tiв послуг на якiсть,
cBoc.tacHicTb тощо стосовно надання
адмiнiстративних послуг? *

Так J

Вiдсутня або не надана

iнформацiя
2

FIi 1

9

Чи встановлювались порушення та
недолiки за результатами контрольних
заходiв, проведених вiдповiдними
контролюючими органам и щодо:
законностi надання установою
конкретн lтx видiв адм i н iстративних
послуг; безпiдставноI вiлмови у
наданнi адмiнiстративноi послуги,
вимагання непередбаtiених
законодавством документiв; стягнення
додаткових, не передба.tених
законодавством платежiв за
адмiнiстративнi послуги; надалIня
платних послуг, не передбачених
установленим законодавством
перелiком адмiнiстративних послуг? *

Так J

Вiлсутня або не надана

iнформаuiя
2

Hi

10

Чи застосовуваJIись штрафнi санкцii
таlабо iншi заходи, передбачепi
законодавством або здiйснено
плановий та позаплановий захiд
державного нагляду (контролю)?

Так J

Вiлсутня або не надана

iнформаuiя 2

Hi l

11

Чи здiйснюсться монiторинг стану
виконання вимог розпорядчих
документiв щодо усунення порушень,
встановлених за результатами
здiЙснених заходiв державного нагляду
(контролю)?

Hi J

Вiдсутня або не надана
iнформаuiя 2

Так l

12 Чи затверджено облiкову полiтику?

Hi з

вiдсутня або не надана

iнформашiя 2



Так l

13

Чи проводяться iнвентаризацiT у разi
змiнi матерiально вiдповiдальнот
особи, встановлення факту крадiжок.
тоцо?

Hi J

Вiдсутня або не надана

iнформачiя
2

Так l

|4
Чи мають мiсце фаrtти не заповнення
вакантних посад понад 1 pik?

Так J

Вiдсутня або не надана

iнформаuiя
2

Hi 1

l5
Чи запроваджено центраJIiзовану
електронну систему документообiгу
обмiну та обробки iнформачiТ?

Hi J

Вiдсутня або це надана

iнформашiя
2

Так l

16

Чи створено та функшiонуе офiцiйний
веб-сайт, телекомунiкацiйний зв'язок,
телефонна (гаряаIа лiнiя>?

Fli J

Вiдсутня або не надана

iнtРормачiя 2

Так 1

1,|

Чи затвердlкено кожним керiвником
самостiйного структурного пiдроздiлу
сформований реестр ризикiв у
вiдповiдностi до повноважень таких
пiлрозлiлiв?

Hi з

Вiдсутня або не надана

iнформачiя 2

Так l

18
Чи здiйснюсться iлентифiкаuiя
ризикiв?

FIi J

Вiдсутня або не надана

iнформацiя 2

Так 1

l9

чи визначенi заходи реагування FIa

iдентифiкованi та оцiненi ризики
(зменшити, прийttяти, роздiлити rIи

уникнути ризику)?

Hi _]

Вiдсутня або не надана

iнформашiя
2

Так 1



20

Чи впроваджена система заходiв
контролю з попередження (усуrrення)
.Iи обмеження ризикiв (далi - заходи
контролю)?

Hi J

Вiдсутня або не надана

iнформачiя
2

Так 1

21

Чи складаються та подаються плани
заходiв контролю структурними
пiлрозлiлам и територiал bHttx орган i в

до вiдповiдних структурних пiдроздiлiв
вищого рiвня?

Hi J

Вiлсутня або не надана

iнформашiя
2

Так 1

22

Чи здiйснюсться узагаJIьнення
в iдповiдальним структурним
пiдрозлiлом вищого рiвня таlабо
працiвниками пропозиuiй щодо заходiв
контролю?

FIi .]

Вiлсутня або не надана

iнформачiя
2

Tart l

2з

LIи затверджу€ться вiдповiдним
керiвничтвом вишого рiвня
узагаJIьнена iнформаrriя щоло
реалiзачii заходiв контролю?

Hi J

Вiдсутня або не }tадана

iнформацiя
2

Так 1

24

чи визна.tено внутрiшнiми
нормативними документами
перiоди.lнiсть здiйснення монiторингу
та перiоди.Iних оцiнок?

Hi J

Вiдсутня або не надана

iнформацiя
2

Так l

25

Чи виявлялись за результатами
проведеного монiторингу та
перiодичних оцiнок недолiки
(вiдхилення) у системi внутрiшнього
контролю?

Hi 1

Вiдсутня або це FIада}Iа

iнформаuiя 2

Так J

26
Чи розроблено та затверджено графiк

документообiгу?

Hi J

Вiдсутня або не надана

iнформачiя
2

Так l

* - застосовусться 1,разi IIаявI,tостi



Щолаток 5

до Критерiiв, за якими оцiнюеться ступiнь
(piBeHb) ризику вiд провадження дiяльностi
апарату MiHicTepcTBa з питань стратегiчних
галузей промисловостi Украiни, пiдпри€мств
та установ, що належать до сфери його
управлiнrrя, здiйснюсться вiдбiр об'ектiв для
проведення планових внутрiшнiх аулитiв i
визначасться прiоритетнiсть та перiоличнiсть
проведення таких аулитiв
(пункт 15)

Поетапна процедура визначення прiоритетностi обОектiв аудиту

Етап 1. Визначення балiв для критерiiв вiдбору

Коuснuй об'екm ауdumу оцiнюеmься через прuзму Kpumepii|B вidбору mа йому прuсвоюеmься бсlл Bid 1 do 4
(1-нuзькuй,2-сереdнiй,3-вuсокuй,4-dусtсевuсокuй).Прuсвоеннябалiввidбува€mьсяulляхолlоцiнкu

Koclclozo крumерiю вidбору (Д - Н).

1 2 J

Критерiй вiдбору об'сктiв Значення критерiiЪ вiлбору обОектiв Бал

А. Фiнансовi

Загальна сума балiв по критерiям складас понад l20 4

Загальна сума балiв по критерiям складас вiд 80 до 120 J

Загальна сума балiв по liритерiям складас вiд 50 до 80 2

Загальна сума балiв по критерiям ло 50 l

В. IT - системи та зв'язок

Загальна сума балiв по критерiям склада€ понад 50 4

Загальна сума балiв по критерiям складас вiд 30 до 50 J

Загальна сума бал в по критерiям складае вiд 21 до З0 2

Загальна сума бал в по критерiям до 21 1

С. Кадровi

Загальна сума бал в по критерiям складас понад 50 4

загальна cvMa бал в по критерiям складас вiд З0 до 50 J

загальна cvMa бал в по критерiям складас вiд 20 до З0 2

загальна cvMa бал в по критерiям до 20 1

D. Репутачiйнi

Загальна сума балiв по tсритерiям складас понад 50 4

Загальна сума балiв по критерiям складас вiд 20 до 50 J

Загальна сума бшiв по критерiям складас вiд 10 до 20 2

Загальна сума балiв по критерiям ло l0 ,l

Е. Законодавчi

Загальна сума балiв по крl,rтерiям складас понад З2 4

Загальна сума балiв по критерiям склада€ вiд 20 до З2 J

Загальна сума балiв по критерiям складас вiд 1 l до 20 2

Загальна сума балiв по критерiям ло 1 1 1

F. Система внутрiшнього
контролю

Система внутрiшнього контролю неефективна, мас
cyTTeBi проблеми. Система управлiння ризиками
вiдсутня (перебувае на стадii
загIровадження/формально розроблена, але не

функuiонуе).

Загальна сума балiв понад 60 (за лолатком 5)

Системи внутрiruнього контролtо та управлiння J



ризиками в цiлому с слабкими та ненадiйними, мають
cyTTeBi недолiки,

Загальна сума бшiв вiд 40 до 60 (за додатком 5)

Системи внутрiшнього контролю та управлiння
ризиками в цiлому налагодженнi i працюють, але

мають недолiки.
Загальна сума балiв вiд 26 до 40 (за лолатком 5)

2

Надiйна система внутрiшнього контролю та управлiння
ризиками.
Загальна сума балiв до26 (за лолатком 5)

1

G. Стан
впровадженняаудиторських

рекомендацiй

Пiдконтрольний суб'ект внутрiшнього аудиту не звiтуе
ло MiHicTepcTBa про стан виконаншI рекомендацiй або
пiдконтрольним суб'сктом внутрiшнього аудиту не
виконано лонад 7 0Yо наданих рекоменлашiЙ

4

пiдконтрольtлим суб'стстом внутрiшнього аудиту не
виконано вiд 30%до 700lо наданих рекомендацiЙ

J

Пiдконтрольним суб'сктом внутрiшнього аудиту не

виконано вiд 10% до З0% наданих рекомендацiй
2

Пiдконтрольним суб'сктом внутрiшнього аудиту не

виконано до 10% наданих рекомеrrдацiй
i

Н. Час вiд попереднього аудиту

Понад 5 poKiB або вiлсутня iнформаuiя 4

Вiд2до5рокiв J

Вiл 1 року ло 2 poKiB 2

Що 1 року i
Етап 2. Вl.tзначення показниIсiв вагомостi за кожним Iсритерiсм вiдбору

ПОкаЗнttкаLl,t Bazo,llocпli нqс)аеlllься значення вid ] dо 5 (l -.л,tiнi,л,tальнuй, 5 - максrtмальнu.й)

Критерiй вiдбору об'ектiв Показник
вагомостi

А. Фiнансовi э
В. IT _ системи та зв'язок 4
С. Кадровi э
D. Репутачiйнi 4
Е. Законодавчi 3
F. Система внутрiшнього контролю 4
G.CTaH впровадженняаудиторських рекомендацiй 5
Н. Час вiд попереднього аудиту

Етап 3. Розрахунок iндексу ризику

Itей показнuк розрахову€пlься utляхом поеdнання показнl.rка BaeoLvtoctпi mа балу, якuй наdанuй крumерiямвidбору,
у формулу, яка dопомосtсе оцiнulпu iHOeKc рuзuку:

Iндексризику=И"5)+(Вх4)+(Сх5)+(Dх4)+(Ех3)+(Fх4)+(Gх5)+(нх5)dед_н_бал,
прuсвоснuй за крumерiсМ вidбору' ]-5 - поквнuк BaeoMocmi крuruерiЮ вidбору, IHdeKc рuзuку вuкорuсmовуеmься

dля вuявленНя об'екmiВ ауdumУ з <dуuсе вuсокuJчl), квuсокu-л4)), <cepedHiM> mа кнuзькllм) сmупенеlи
прlорull1епхносlпl

Етап 4. Прiоритетнiсть дослiдження об'€ктiв аулиту
Вuзначенuй попереdньо iнdекс рuзttку вuкорuспховуеmься dля вuзнqчення об'екmiв ауОuпlу з <dуасе BUCOK11JY1,D,

< в uс окu"л,t >, < с ер е dH iM ll або < н uзькuм D сlпу пен ем пр i орum еmн о сtп i ;

Ступень прiоритетностi Iндекс ризику



дуже високий понад 100

високии вiд 70 до l00

середнiй вiд 40 до 70

низькии до 40
* - застосовуеться у разi наявностi
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[одаток 8

до Itритерiiв, за якими оцiнюсться ступiнь (piBeHb)

ризику вiд провадження дiяльностi апарату
MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей
промисловостi УкраТни, пiдприсмств та установ,
що нале}кать до сфери його управлiння,
здiйснюсться вiдбiр об'сктiв для проведення
планових внутрiшнiх аудитiв i визна.rасться
прiоритетнiсть та перiодичнiсть проведення таких
аулитiв (пункти 6, 11)

Ресстр ризикiв пiдконтрольних субОектiв внутрiшнього аудиту

Ресстр ризикiв

Nъ

зlп Назва ризику
оцiнка

ймовiрностi
оцiнка
впливу

загальна оцiнка
ризику за

ймовiрнiстю та
впливом

1
,,

3 4 5

Назва функцii:
Назва процесу:

.Щиректор .Щепартаменту внутрiшнього
аудиту (керiвник пцроздiлу внутрiшнього
аудиту (спецiалiст) з внутрiшнього аудиту
установи, що належить до сфери управлiння
MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей
промисловостi УкраiЪи)

(лата складання)

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)


