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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Сучасні складні умови ведення бізнесу, необхідність 

враховувати глобалізаційні тенденції ринку, постійні зміни в нормативно-
правовому регулюванні банківської діяльності, посилення конкуренції з боку як 
вітчизняних, так і міжнародних гравців, боротьба за ресурси ставлять перед 
керівництвом банків нові виклики та завдання і вимагають пошуку внутрішніх 
резервів стабілізації й підвищення ефективності їхньої діяльності. В час 
тривалої економічної кризи 2014-2019 рр. з фінансового ринку було виведено 
більше 54% банків, із цієї позиції все більшої актуальності набувають 
дослідження в галузі ефективного управління банками і систем внутрішнього 
контролю. Це пов’язано з необхідністю сталого розвитку банків, а також 
підвищення їх фінансово-економічної результативності. Дієвим та 
найдоступнішим інструментом такого пошуку і, відповідно, однією з 
конкурентних переваг сучасного банку є внутрішній аудит. 

Якщо становлення зовнішнього і внутрішнього (в його традиційній 
інтерпретації) аудиту в Україні вже відбулося, то впровадження міжнародних 
стандартів і практик в інституціональному та у професійному аспектах 
знаходиться тільки на початку такого шляху. Це є наслідком недосконалості 
законодавства з внутрішнього аудиту в цілому, зокрема відсутності 
нормативної бази та актуальної методики з проведення і документування такого 
аудиту. 

У законодавстві України, а також у науковій та спеціальній літературі 
поняття внутрішнього аудиту банку як складової частини контролю за 
управлінням соціально-економічними процесами розглянуто лише в окремих 
випадках аспектно. Бракує ґрунтовного економіко-правового аналізу факторів, 
під дією та впливом яких функціонує у цілому система аудиту в Україні. Все це 
зумовлює необхідність розкриття сутності поняття аудиту, передових методик 
планування оцінки ризику, використання інформаційних технологій та 
інспектування управлінської діяльності, його об’єктів та напрямків здійснення. 

Проблематика ролі внутрішнього аудиту в управлінні банком знайшла 
відображення у працях зарубіжних учених, таких як Р. Адамс, В. Д. Андрєєв, 
А. Аренс, В. В. Бурцев, Р. Додж, Дж. Лоббек, Дж. Лоуверс, Р. В. Макєєв, 
Л. А. Панкратова, Дж. К. Робертсон, Н. Н. Хорохордин, А. Д. Шеремет та ін. З-
поміж вітчизняних науковців, які зробили внесок у вивчення даної проблеми, 
необхідно виділити Р. М. Воронка, А. М. Герасимовича, С. Ф. Голова, 
Г. М. Давидова, З. О. Душко, Т. О. Каменську, М. Д. Корінька, М. В. Корягіна, 
Я. Д. Крупку, О. П. Кундрю-Висоцьку, А. М. Любенка, А. К. Макальську, 
К. О. Назарову, В. В. Немченка, В. П. Пантелеєва, О. А. Петрик, О. Ю. Редька, 
В. С. Рудницького, О. М. Сарахман, О. І. Скаска, О. В. Сметанку, 
В. П. Хомутенко, Г. М. Чепелюк, М. Ю. Чік та ін. 

Сьогодні методика та організація внутрішнього аудиту банківської 
діяльності потребує нових інноваційних рішень. Йдеться про розробку 
механізмів підвищення якості аудиторських перевірок, оптимізації планування 
діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в банку та поглиблення теоретичних 
основ нових напрямків внутрішнього аудиту. Нині є усвідомлення щодо 
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необхідності у радикальних змінах і розробці набору нових інструментів 
внутрішнього аудиту діяльності банків, щоб вони діяли потужніше як засоби 
запобігання “стресовим” ситуаціям і сприяли досягненню банком тактичних і 
стратегічних цілей. 

Важливість зазначених проблем, необхідність їх наукового та практичного 
вирішення зумовлюють актуальність і доцільність обраної теми дисертаційної 
роботи, а також дають змогу здійснити формування об’єкта і предмета 
дослідження, постановку його мети та завдань. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку та 
оподаткування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет 
банківської справи” за темами: “Удосконалення системи бухгалтерського 
обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління 
суб’єктами господарювання” (державний реєстраційний номер 015U0021725), 
“Теоретико-методологічні та організаційні засади обліково-аналітичного й 
контрольного забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання” 
(державний реєстраційний номер 0118U001258). Особистий внесок здобувача 
полягає у дослідженні та обґрунтуванні методичних положень внутрішнього 
аудиту в частині розвитку самооцінки персоналу підрозділу внутрішнього 
аудиту банку.  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
організаційних та методичних засад внутрішнього аудиту для забезпечення 
довгострокового ефективного функціонування і розвитку банків та досягнення 
ними оперативних і стратегічних цілей. 

Для досягнення визначеної мети в роботі поставлені завдання: 
− дослідити сутність внутрішнього аудиту діяльності банків для 

визначення його місця і ролі в системі внутрішнього контролю банку; 
− дослідити роль внутрішніх нормативних документів щодо роботи 

підрозділу внутрішнього аудиту з метою визначення їх необхідного змістового 
наповнення; 

− розробити пропозиції щодо вдосконалення організаційних та 
методичних основ процесу моніторингу й оцінювання якості результатів 
роботи підрозділу внутрішнього аудиту діяльності банку з метою ефективного 
управління розвитком компетенцій аудиторів; 

− розкрити теоретичні засади та організаційні підходи до здійснення 
ризик-орієнтованого планування контрольних заходів підрозділу внутрішнього 
аудиту з метою його вдосконалення; 

− виділити критерії оцінки ризиків діяльності об’єктів внутрішнього 
аудиту з метою її застосування при формуванні річного плану перевірок; 

− визначити основи організаційно-методичного забезпечення аудиту 
процесів з метою розмежування аудиту бізнес-процесів і процесно-
орієнтованого аудиту; 

− обґрунтувати роль автоматизації процесів внутрішнього аудиту в 
підвищенні якості результатів його роботи; 
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− дослідити види програмного забезпечення для здійснення їх 
класифікації за метою використання; 

− поглибити теоретико-методичні основи аудиту ефективності 
управлінських рішень (менеджменту) з метою обґрунтування основних його 
елементів. 

Об’єктом дослідження є система внутрішнього аудиту у банківських 
установах України. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти організації і 
методики внутрішнього аудиту банків України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 
діалектичний метод пізнання сучасного стану внутрішнього аудиту. Для 
досягнення визначеної мети використано системний аналіз як загальний метод 
дослідження. У процесі дослідження також використовувалися загальнонаукові 
та спеціальні методи економічного дослідження: історичний, індукції та 
дедукції – для розкриття сутності поняття “внутрішній аудит”; узагальнення та 
групування – для вдосконалення класифікації внутрішнього аудиту і контролю; 
аналізу, синтезу та моделювання – для вдосконалення організаційно-
методичних засад організації і методики внутрішнього аудиту; порівняння, 
економіко-математичного моделювання, графічний метод та коефіцієнтний 
аналіз – для вдосконалення порядку організації планування плану перевірок і 
оцінки ризиків об’єктів аудиту в банківських установах. 

Інформаційною базою дослідження слугували праці зарубіжних та 
вітчизняних науковців із теорії, методики та організації внутрішнього аудиту, 
законодавчі акти, нормативні документи, методичні матеріали та рекомендації 
міністерств і відомств, економічна інформація банків, Національного банку 
України, інтернет-ресурси.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 
обґрунтуванні та розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
внутрішнього аудиту в банках. Результати дослідження, які містять наукову 
новизну, є такими: 

удосконалено: 
− теоретико-методичні основи аудиту процесів банку в частині 

обґрунтування його типів, таких як аудит бізнес-процесів і процесно-
орієнтований аудит, що дозволило систематизувати наявні наукові знання про 
процеси банків і підходи до їх аудиту; 

− систему оцінки діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку, 
яку запропоновано будувати на п’яти блоках: оцінка радою банку 
(аудиторським комітетом) і правлінням банку; самооцінка працівників 
підрозділу внутрішнього аудиту; оцінка діяльності підрозділу внутрішнього 
аудиту його керівником; оцінка роботи підрозділу внутрішнього аудиту 
об’єктом його перевірки; оцінка аудиторів керівником підрозділу внутрішнього 
аудиту, що дозволило виявляти слабкі місця в організації роботи окремих 
аудиторів і загальній кваліфікації підрозділу і надало можливість правильно 
управляти розвитком компетенцій аудиторів; 
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− теоретичні засади внутрішнього аудиту в частині обґрунтування 
класифікації за користувачами його результатів, яка, на відміну від існуючих, 
пропонує розглядати аудит за користувачами результатів аудиту; 

− методичний інструментарій оцінки ризику діяльності об’єктів 
внутрішнього аудиту в частині ризик-орієнтованого планування роботи 
підрозділу внутрішнього аудиту, що дозволило виділити ризики, які впливають 
із сталим рівнем, і ризики, які є непрогнозованими або важко прогнозованими, 
та оперативно вносити зміни в плани діяльності підрозділу внутрішнього 
аудиту; 

− виокремлення та обґрунтування додаткових критеріїв оцінки 
ризиків діяльності об’єктів внутрішнього аудиту, що дозволило аудитору 
дослідити ті напрямки, які найбільше потребують контролю; 

набули подальшого розвитку: 
− обґрунтування взаємозв’язків аудиторських процесів у 

комп’ютерному середовищі банків, де, на відміну від існуючих, удосконалено 
роботу з постановкою і контролем виконання завдань, поставлених перед 
аудиторами керівником підрозділу внутрішнього аудиту, плануванням роботи 
підрозділу внутрішнього аудиту; це дозволило комплексно підійти до 
вирішення проблеми оптимізації процесів підрозділу внутрішнього аудиту та 
організованого накопичення аудиторських даних; 

− класифікація видів програмного забезпечення для автоматизації 
аудиторських процесів, яка, на відміну від існуючих, деталізує види 
програмних комплексів (окремих програм) за метою їх використання, що 
створило передумови максимально ефективного підбору програмного 
забезпечення для автоматизації процесів підрозділу внутрішнього аудиту; 

− теоретичні засади аудиту ефективності управлінських рішень 
(менеджменту) стосовно обґрунтування його поділу на елементи: психофізичні 
і соціальні аспекти аудиту менеджменту, організація системи менеджменту, 
ефективність менеджменту банку, що забезпечило чітке розмежування мети і 
завдань аудиторських перевірок та можливість якісного підбору аудиторів; 

− змістове наповнення та засади формування структури Положення 
про підрозділ внутрішнього аудиту з врахуванням сучасних потреб 
банківського ринку, регламентування самооцінки персоналу підрозділу 
внутрішнього аудиту і ризик-орієнтованого підходу до планування 
контрольних заходів, що дозволило систематизувати організаційні засади 
діяльності такого підрозділу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання запропонованих у дисертації науково-теоретичних результатів 
дослідження в практичній діяльності банків для організації роботи підрозділу 
внутрішнього аудиту. Основні методичні розробки, рекомендації щодо 
вдосконалення організації та методики внутрішнього аудиту і контролю 
впроваджено в практичну діяльність таких організацій: ПАТ “Кредобанк” (№ 
58-25330/18 від 15.06.2018 р.) – організація саморозвитку і самооцінки 
персоналу, задіяного у системі внутрішнього контролю банку; ТОВ “Бізнес-
Баланс” (№ 23 від 09.02.2018 р.) – функціонал програмного забезпечення для 
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автоматизації організації роботи експертів-аналітиків у сфері аудиту 
інформаційних систем і методика самооцінки експертного персоналу, який 
проводить оцінку якості облікових ІТ-систем; ТОВ АФ “УкрЗахідАудит” (№ 
05/12 від 05.12.2018 р.) – модель оцінки ризиків об’єкта внутрішнього аудиту 
діяльності банку при формуванні програми аудиторської перевірки. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаним науковим дослідженням, в якому викладено наукові і практичні 
положення та рекомендації з удосконалення організації і методики 
внутрішнього в банках України. Усі наукові результати, викладені в 
дослідженні, належать автору особисто.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на дванадцятьох 
науково-практичних конференціях, що відображено у списку опублікованих 
автором праць [8-19]. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 19 наукових праць 
загальним обсягом 7,55 друк. арк., з них 7 статей індексуються в міжнародних 
каталогах та наукометричних базах, 6 статей у наукових фахових виданнях 
України обсягом 4,84 друк. арк. – особисто авторові належать 4,61 друк. арк. і 1 
публікація в іноземному науковому журналі – 0,60 друк. арк.; 11 тез доповідей і 
матеріалів науково-практичних конференцій загальним обсягом 2,11 друк. арк. 
– особисто авторові належать 1,9 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний 
зміст дисертації викладено на 185 сторінках. Дисертація містить 15 таблиць на 
15 сторінках, 17 рисунків на 11 сторінках, 13 додатків на 54 сторінках. Список 
використаних джерел складається з 293 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 
мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та 
практичне значення отриманих наукових результатів. 

У першому розділі “Теоретичні основи внутрішнього аудиту діяльності 
банків” досліджено історичний розвиток і здобутки українських науковців у 
напрямку вивчення внутрішнього аудиту; це дало можливість зробити 
висновок, що вони не завжди відповідають вимогам часу. Спостерігаються різні 
підходи щодо застосування методик і способів організації внутрішнього аудиту 
у банку. 

Аналіз міжнародних стандартів показав, що суть поділу аудиту на 
внутрішній і зовнішній у науковій літературі дещо змістилась. Останнім часом 
під поняттям внутрішнього аудиту все частіше розуміють не лише аудиторські 
перевірки, здійснені внутрішнім підрозділом, а і часткову чи повну перевірку 
зовнішньою консалтинговою компанією. Водночас результати таких перевірок 
більшою мірою використовуються лише для внутрішнього користувача і є 
комерційною таємницею. Зовнішній аудит на практиці частіше розуміють як 
обов’язковий, для підтвердження фінансової звітності. Тому в роботі 
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розглядається поняття “зовнішній” і “внутрішній” аудит не з позиції залучення 
зовнішніх чи внутрішніх експертів, а користувачів результатів аудиту. Якщо 
класифікувати аудит за таким принципом, зовнішній аудит – це аудит, 
результати якого є оприлюдненими для всіх зацікавлених користувачів, а 
внутрішній аудит – аудит, результати якого є комерційною таємницею і не 
лише містять висновки щодо фінансової звітності, а й висвітлюють проблеми 
управлінського характеру, причини їх виникнення та експертні поради для 
виходу з ситуацій, що склалися. 

Як показали результати дослідження, незважаючи на те, що є велика 
кількість класифікацій внутрішнього аудиту, жодна з них не є самодостатньою 
у такому контексті і самостійно не може бути застосована при плануванні 
аудиторської перевірки. Це пов’язано з чіткою спеціалізацією окремої 
класифікації. Виділяючи об’єкти згідно з певною класифікацією, ми отримуємо 
занадто широкий і поверхневий пул об’єктів, що робить їх непридатними до 
практичного застосування. Отже, для визначення об’єктів внутрішнього аудиту 
доцільним є розгляд через призму декількох окремих класифікацій паралельно. 

Дослідники внутрішнього аудиту в своїх працях наводили поняття 
“циклічного” і “пооб’єктного” підходів до проведення внутрішнього аудиту. 
Методику, яка описувалася для циклічного підходу, за сучасних обставин все 
частіше науковці і практики проектують на аудит бізнес-процесів. Цей вид 
аудиту зараз набуває високого рівня популярності, особливо в сфері ІТ, і 
просувається великими та впливовими аудиторськими компаніями, такими як 
PWC та KMPG. Його основною ціллю є оптимізація процесів. Часто в науковій 
літературі можна побачити і поняття процесно-орієнтованого аудиту, який 
часто характеризують ідентично до аудиту бізнес-процесів, що не має 
підґрунтя. Оскільки об’єктом процесно-орієнтованого аудиту є процес і 
послідовність взаємопов’язаних операцій, які відбуваються в межах нього, а 
об’єктом аудиту бізнес-процесів є організація такого процесу, то ці два типи 
аудиту варто об’єднати під єдиним поняттям – “Аудит процесів” (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Об’єкти аудиту процесів (розроблено автором) 

 
Отже, організаційно-методичні основи внутрішнього аудиту банків 

потребують комплексного вдосконалення, що пов’язано з раціональним і 

− Автоматизація процесу 
− Організація процесу 
− Якість та ефективність процесу та ін. 

 

− Облік та реєстрація операцій в межах 
процесу 

− Відповідність внутрішнім нормам операцій 
в межах процесу 

− Ефективність управління процесом 
− Ефективність системи внутрішнього 

контролю в процесі 
− Коректність заповнення первинних 

документів в межах процесу 
− Законність операцій 
− Маркетингова діяльність та ін. 

Аудит бізнес-процесів Процесно-орієнтований аудит 

Аудит процесів 
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достовірним інформаційним забезпеченням системи внутрішнього контролю на 
основі сучасних наукових концепцій. 

У другому розділі “Організація внутрішнього аудиту діяльності 
банків” досліджено організаційні аспекти діяльності внутрішнього аудиту в 
банківських установах, що дало можливість визначити структурні елементи 
оцінювання якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту, розглянуто 
особливості ризик-орієнтованого планування діяльності підрозділу 
внутрішнього аудиту. 

В ефективній організації роботи підрозділу внутрішнього аудиту важливу 
роль відіграє Положення про такий підрозділ. У роботі рекомендовано 
оптимальну структуру такого положення та обґрунтовано необхідність 
детального опису функцій, ролі і структури підрозділу внутрішнього аудиту 
банку. 

Велику роль в ефективній організації аудиту має детальне планування, яке 
ґрунтується більшою мірою на оцифрованих якісних показниках діяльності 
об’єктів аудиту. Методика планування, яка пропонується вітчизняними 
науковцями, є недосконалою. Найоптимальнішим є максимальне вилучення 
експертної думки і введення лише уніфікованих алгоритмів. За результатами 
дослідження виділено перелік чинників, які впливають на рівень ризику 
об’єктів аудиту, і доведено доцільність їхнього поділу на дві категорії: статичні 
і динамічні. До чинників, які мають статичний вплив на рівень ризиковості 
об’єкта, відносяться ті, що відрізняються сталим характером і не змінюються 
протягом деякого періоду (більше року). Такими є рівень (середньорічні суми) 
витрат або доходів по об’єкту, виконання ключових функцій в операційній 
діяльності. Цього типу ризики можуть визначатись одноразово при формуванні 
об’єкта (підрозділу) або при реорганізації. Фактори впливу, які мають змінний 
або одноразовий характер, називаються динамічними. До них відноситься зміна 
керівного складу об’єкта аудиту (якщо це підрозділ або процес, який належить 
конкретному підрозділу), рівень виконання плану по отриманню прибутку 
(якщо об’єкт є центром прибутку) або витрат (відхилення у порівнянні з 
планом) та ін. Також результат ризику варто корегувати на термін, який минув 
від останньої перевірки. Перелік чинників є універсальним, але обмеженим, для 
кожного з банків у силу його специфіки потрібно вводити додаткові фактори і 
їх кількість може досягати сотень. Дана модель розрахунків ризиків може 
використовуватися лише за умов інтегрованої системи обліку. 

Ретроспективний аналіз засвідчує, що проблемою українських банків є 
недостатній рівень якості результатів діяльності підрозділів внутрішнього 
аудиту. Однією з причин, як показало дослідження, є відсутність або 
невідповідність оцінки якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту 
банків. У деяких банках така оцінка присутня лише у паперовому вигляді і 
жодного впливу на покращення діяльності не має.  

Запропоновано інструменти оцінки підрозділу внутрішнього аудиту банку, 
яка сконцентрована на самооцінці. Важливими елементами оцінки є думки 
п’яти суб’єктів: ради банку (аудиторського комітету), правління банку, 
самооцінки працівників підрозділу внутрішнього аудиту, оцінки діяльності 



8 
 
підрозділу внутрішнього аудиту його керівником, а також оцінки роботи 
підрозділу внутрішнього аудиту об’єктом його перевірки (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Структурні елементи оцінки роботи підрозділу внутрішнього аудиту 

(розроблено автором) 
 

Останній елемент є доволі дискусійним, але у роботі окремо обґрунтовано, 
що коректність поведінки, ввічливість та компетентність у галузі діяльності 
об’єкта є питаннями, на які мають право впливати особи, роботу яких 
перевіряли. Звичайно, така думка повинна бути верифікована, обґрунтована та 
ідентична до оцінки тих самих аспектів (факторів) керівником підрозділу 
внутрішнього аудиту. У випадку невідповідності таких оцінок існує 
внутрішньокорпоративна розбіжність думок і суб’єктивність сторін при оцінці, 
на що, у свою чергу, варто звернути увагу аудиторському комітету (раді банку). 

Отже, запропоновані розробки організаційного та методичного характеру 
забезпечать перенесення акцентів уваги аудиторів на ті напрямки, які 
найбільше потребують контролю, дозволять виявляти слабкі місця як в 
організації роботи аудитора, так і в загальній кваліфікації підрозділу, а це, у 
свою чергу, надасть можливість правильно управляти розвитком компетенцій 
аудиторів. 

У третьому розділі “Методика внутрішнього аудиту діяльності банків” 
обґрунтовано необхідність розвитку та вдосконалення внутрішнього аудиту як 
вагомої складової системи внутрішнього контролю банку, що обумовлена 
потребами зниження ризиків, а також стабілізації і розвитку банківської 
системи. 

Дослідження методологічної бази внутрішнього аудиту дозволило виявити 
великі масиви наукової інформації, але з часом відбувається швидка перебудова 
цілих галузей, і банківська система не є винятком: проводяться централізації та 
укрупнення управлінських центрів; велика конкуренція зумовлює зниження 
вартості вже не лише за рахунок “собівартості”, а і самої організації процесів; 
розширення асортименту та якості надаваних послуг. За таких обставин 
методика аудиту зазнає значних змін, а саме: розширення кола відповідальності 
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внутрішнього аудиту і перехід від контролю лише регламентованого 
фінансового обліку до контролю якості процесів, управлінського (у широкому 
його розумінні) і статистичного обліку. Серед методів внутрішнього аудиту 
такими, які зазнають суттєвих змін, є група методів документального 
контролю. Загалом із розвитком інформаційних технологій усе менше 
застосовується традиційне, “паперове” документування операцій. Доведено, що 
сучасна перевірка основної маси розрахункових документів банків набуває 
якісно нового вигляду, вона може відбуватися лише із застосуванням 
комп’ютера, тому комп’ютерний метод, який часто окремо виділяють науковці, 
не є самодостатнім і ІТ-технології швидше тут є інструментом. 

Значна увага в дисертації присвячена питанням застосування 
автоматизованих систем у діяльності аудиту як для організації роботи самого 
підрозділу внутрішнього аудиту, так і для здійснення “рутинних” перевірок 
процесів у режимі нон-стоп. 

Оцінка рівня застосування ІТ-технологій (інформаційних технологій і 
технічного забезпечення) дозволила констатувати швидкі темпи зростання 
попиту на програмні продукти для використання в процесі організації і 
виконання роботи внутрішнього аудиту. Огляд ринку програмного 
забезпечення дозволив ІТ-системи, які активно використовуються і 
запроваджуються для організації внутрішнього аудиту, розділити на три 
наступні групи: системи документообігу – для спільної роботи з документами й 
їх обміном між підрозділами та працівниками; системи для організації роботи 
підрозділу внутрішнього аудиту, які використовуються в процесі планування і 
проведення аудиторських перевірок з позиції їх організації; системи 
автоматизації роботи аудиторів при перевірках, які допомагають аудиторам 
проводити аудиторські процедури або самостійно їх виконують і видають файл 
певного типу (залежить від типу системи) із детальним звітом. 

Розвиток ІТ-технологій докорінно змінює методи ведення та 
обслуговування банківського бізнесу, а отже і впливає на методику 
внутрішнього аудиту. З використанням новітніх технологій кожна операція в 
банку відображається в інформаційному середовищі банку (спрощено це можна 
визначити як сукупність паралельно працюючих декількох (а часом і більше 20) 
програмних продуктів і баз даних), тому і перевірка повинна проводитися тими 
ж таки ІТ-методами. 

Встановлено, що найбільш актуальним для внутрішнього аудиту методом є 
інтеграція контрольних алгоритмів аудиту в операційні системи, що дозволяє 
перевіряти операції в момент їх проведення. Запропоновано окремо виділити 
інтеграцію аудиторських алгоритмів у сховище даних, де можна застосовувати 
набагато складніші методи аналітичного контролю, для виявлення похибок, 
помилок, зловживань і т. д. Адже при інтеграції в операційну систему додаткові 
алгоритми можуть сповільнювати роботу цієї системи, а сховище даних є 
призначеним саме для зберігання та обробки даних (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема аудиторських процесів у комп’ютерному середовищі  

(розроблено автором) 
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Аналіз та оцінка бізнес-процесів і процедур контролю при проведенні 
внутрішніх аудиторських перевірок сприяє підвищенню якості внутрішнього 
аудиту в банках у цілому, тому що правильне розуміння цілей і змісту бізнес-
процесу, який перевіряється, дозволяє аудиторові адекватно спланувати й 
провести перевірку, дати обґрунтовані рекомендації власникам процесів і 
вищому менеджменту про шляхи підвищення надійності системи внутрішнього 
контролю у банку. 

Для аудиту бізнес-процесів і процесно-орієнтованого аудиту процедури на 
етапах планування завдань та вивчення, підготовка і надання звітування та 
моніторингу є спільними, що спричинене їх процесною природою. Відмінності 
в переліку процедур спостерігаються на етапах безпосереднього проведення 
перевірки. Там процедури аудиту бізнес-процесів спрямовані на оцінку 
процесу, який він перевіряє, а процедури процесно-орієнтованого аудиту, у 
свою чергу, орієнтовані на оцінку операцій, які проводяться в межах процесу. 

Отже, проведений аналіз ролі, місця та особливостей програмного 
забезпечення спеціально для внутрішнього аудиту і загалом банківського 
програмного забезпечення у системі внутрішнього контролю дозволив 
визначити основні процеси і шляхи їх взаємодії, а також виокремити необхідні 
для підрозділу внутрішнього аудиту результати використання таких 
програмних комплексів чи окремих програм. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і 

запропоновано нове вирішення наукового завдання, що стосується 
удосконалення внутрішнього аудиту діяльності банку. За результатами 
дослідження можемо зробити такі висновки. 

1. Зважаючи на визначення внутрішнього аудиту, які подаються у 
міжнародних стандартах і в науковій літературі, суть поділу аудиту на 
внутрішній і зовнішній дещо змінилась. Під поняттям внутрішнього аудиту 
розуміють не лише аудиторські перевірки, здійснені внутрішнім підрозділом, а 
і часткові чи повні перевірки зовнішньою консалтинговою компанією. 
Результати таких перевірок підрядним способом більшою мірою 
використовуються лише для внутрішнього користувача і є комерційною 
таємницею. Зовнішній аудит на практиці частіше розуміють як обов’язковий 
аудит для підтвердження фінансової звітності. Тому запропоновано поняття 
“зовнішній” і “внутрішній” аудит розуміти з позиції користувачів результатів 
аудиту. Якщо здійснювати поділ за таким методом, то зовнішній аудит – аудит, 
результати якого є оприлюдненими для всіх бажаючих, і внутрішній аудит – 
аудит, результати якого є комерційною таємницею і висвітлюють не лише 
думку аудитора щодо якості фінансової звітності та ефективності системи 
контролю, а причини проблем банку та включають експертні поради для 
виходу з критичних ситуацій. 

2. Актуальним для ефективної організації роботи підрозділу 
внутрішнього аудиту є внутрішній нормативний документ – Положення про 
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підрозділ внутрішнього аудиту. У ньому рекомендовано детально описати 
функції, роль і структуру підрозділу внутрішнього аудиту. Окремо варто 
виділити відповідальність, обов’язки керівника підрозділу і підпорядкованих 
йому осіб, а також їх права. У такому документі рекомендовано приділити 
увагу організації процесу перевірок і компетенціям аудиторів. 

3. Проблемою українських банків є недостатній рівень якості 
діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. Однією з причин є оцінка якості 
діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. У деяких банках така оцінка існує 
лише у паперовому вигляді і жодного впливу на покращення ситуації не має. В 
удосконаленому варіанті двосторонньої оцінки аудиту сконцентровано увагу на 
самооцінці підрозділу внутрішнього аудиту. Важливими її елементами є думки 
п’яти суб’єктів: ради банку (аудиторського комітету), правління банку, 
самооцінки працівників підрозділу внутрішнього аудиту, оцінки діяльності 
підрозділу внутрішнього аудиту його керівником, а також оцінки роботи 
підрозділу внутрішнього аудиту об’єктом його перевірки. 

4. Дослідження теоретичних засад та організаційних підходів до 
здійснення ризик-орієнтованого планування контрольних заходів підрозділу 
внутрішнього аудиту дозволило вдосконалити інструментарій оцінки ризику 
діяльності об’єктів внутрішнього аудиту в частині ризик-орієнтованого 
планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту, що дало можливість 
виділити ризики, які впливають зі сталим рівнем, і ризики, які є 
непрогнозованими (важко прогнозованими). 

5. За результатами дослідження виділено чинники, які впливають на 
рівень ризику об’єктів аудиту. До чинників, які мають статичний вплив на 
рівень ризиковості об’єкта, відносимо ті, які відрізняються сталим характером і 
не змінюються протягом деякого часу (більше року). Такими є рівень 
(середньорічні суми) витрат або доходів об’єкта, виконання ключових функцій 
в операційній діяльності. Ризики цієї категорії можуть визначатись одноразово 
при формуванні об’єкта (підрозділу) або при реорганізації. Фактори впливу, які 
мають змінний або одноразовий характер, називаються динамічними. До них 
відноситься зміна керівного складу об’єкта аудиту (якщо це підрозділ або 
процес, який належить конкретному підрозділу), рівень виконання плану 
прибутку (якщо об’єкт є центром прибутку) або витрат (перевитрати або їх 
незначне використання у порівнянні з планом) та ін. Також результат ризику 
варто корегувати на термін, який минув від останньої перевірки. 
Запропонований перелік є універсальним, але для кожного з банків у силу їх 
специфіки потрібно вводити додаткові фактори. Описані розрахунки ризиків 
можуть застосовуватися лише за умов інтегрованої системи обліку. 

6. У наукових джерелах часто зустрічається поняття “циклічного” і 
“пооб’єктного” підходів до проведення внутрішнього аудиту. На даний час 
методику, яка описувалася для циклічного аудиту, дещо перейняв аудит бізнес-
процесів. Цей вид аудиту зараз набуває популярності, особливо в сфері ІТ, і 
просувається на ринку відомими аудиторськими компаніями, такими як PWC та 
KPMG. Його основною ціллю є оптимізація процесів. Нерідко поняття 
процесно-орієнтованого аудиту визначають ідентично до аудиту бізнес-
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процесів, що є недопустимим. Адже об’єктом процесно-орієнтованого аудиту є 
ряд взаємопов’язаних операцій, а об’єктом аудиту бізнес-процесів є організація 
виконання цих операцій. Тому ці два типи аудиту мають спільну процесну 
природу, і їх об’єднано під єдиним поняттям – “Аудит процесів”, але за своєю 
суттю і цілями вони кардинально відрізняються. Аналіз та оцінка бізнес-
процесів при проведенні внутрішніх аудиторських перевірок забезпечує 
підвищення якості результатів внутрішнього аудиту в банках у цілому, тому що 
правильне розуміння цілей і змісту бізнес-процесу, який перевіряється, 
дозволяє аудиторові адекватно спланувати й провести перевірку, дати 
обґрунтовані рекомендації власникам процесів і вищому менеджменту про 
шляхи підвищення надійності системи внутрішнього контролю у банку. 

7. Велике значення мають процедури внутрішнього аудиту, які 
дозволяють банкам проводити централізацію управління відокремленими 
підрозділами і накопичення великих масивів даних. Вплив розвитку ІТ- 
технологій докорінно змінює методи ведення та обслуговування банківського 
бізнесу, а отже і впливає на методику внутрішнього аудиту. З приходом 
новітніх технологій кожна операція в банку відображається в інформаційному 
середовищі банку (спрощено це можна визначити як сукупність паралельно 
працюючих декількох (а часом і більше 20) програмних продуктів і баз даних), 
тому і перевірка може здійснюватися тими ж таки ІТ-методами. Основний із 
них, який є найбільш актуальним для внутрішнього аудиту, – інтеграція 
контрольних алгоритмів аудиту в операційні системи, що дозволяє перевіряти 
операції в момент їх проведення. Окремо можемо виділити інтеграцію 
контрольних алгоритмів аудиту в сховище даних (якщо таке використовується), 
де можна застосовувати набагато складніші методи аналітичного контролю, для 
виявлення похибок, помилок, зловживань і т.д., оскільки при інтеграції в 
операційну систему додаткові алгоритми можуть сповільнювати роботу першої, 
а сховище даних є призначеним саме для зберігання та обробки даних. 

8. У сучасних обставинах застосування ІТ-технологій (інформаційних 
технологій і технічного забезпечення) в процесі організації роботи 
внутрішнього аудиту поширюється все більше і більше. Дослідження ринку ІТ-
систем, які активно використовуються і запроваджуються у внутрішньому 
аудиті, дало можливість їх розділити на три наступні групи: системи 
документообігу – системи для спільної роботи з документами та обміном ними 
між підрозділами та їх працівниками; системи для організації роботи підрозділу 
внутрішнього аудиту – системи, які використовуються в процесі планування і 
проведення аудиторських перевірок з позиції їх організації; системи 
автоматизації роботи аудиторів при перевірках – системи, підсистеми або 
описані алгоритми, які допомагають аудиторам проводити аудиторські 
процедури або самостійно їх виконують і видають файл певного типу (залежить 
від системи) із детальним звітом. 

9. Дослідження теоретичних засад структури аудиту ефективності 
управлінських рішень (менеджменту), дозволило обґрунтувати його поділ на 
наступні елементи: психофізичні і соціальні аспекти аудиту менеджменту, 
організація системи менеджменту, ефективність менеджменту банку. Ця 
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класифікація забезпечила поділ завдань і мети аудиторських перевірок та 
дозволила якісно підбирати аудиторів із відповідними знаннями і навиками для 
створення ефективної аудиторської групи. 
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Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичної бази і розвитку 
практичних аспектів внутрішнього аудиту, що сприятимуть зміцненню і 
сталому розвитку банків України. 

Розроблено модель оцінки підрозділу внутрішнього аудиту, яка 
сконцентрована на самооцінці. Важливими її елементами є врахування думки 
п’яти суб’єктів: ради банку (аудиторського комітету), правління банку, 
самооцінки працівників підрозділу внутрішнього аудиту, оцінки діяльності 
підрозділу внутрішнього аудиту його керівником, а також оцінки роботи 
підрозділу внутрішнього аудиту об’єктом його перевірки. 

За результатами дослідження виділено перелік чинників, які впливають на 
рівень ризику об’єктів аудиту, і доведено доцільність їхнього поділу на дві 
категорії: статичні і динамічні. До чинників, які мають статичний вплив на 
рівень ризиковості об’єкта, відносяться ті, що відрізняються сталим характером 
і не змінюються протягом деякого періоду (більше року). Фактори впливу, які 
мають змінний або одноразовий характер, називаються динамічними. Також 
результат ризику варто корегувати на термін, який минув від останньої 
перевірки. 

У роботі доведено необхідність виділення в окремий напрямок “Аудиту 
процесів”, до структури якого варто віднести “Аудит бізнес-процесів” і 
“Процесно-орієнтований аудит”, які мають спільну процесну природу. Адже 
об’єктом процесно-орієнтованого аудиту є процес і ланцюги взаємопов’язаних 
операцій, які відбуваються в межах нього, а об’єктом аудиту бізнес-процесів є 
організація такого процесу. 

Ключові слова: аудит, внутрішній аудит, банк, оцінка ризиків, оцінка 
якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділ внутрішнього аудиту, 
аудит процесів, планування. 
 

ANNOTATION 
Kiiko Y. T. The internal audit of the bank: organizational and methodical 

tools. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.09 – Accounting, 

Analysis and Auditing (by the types of economic activity). – Lviv University of 
Trade and Economics, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the deepening of theoretical and methodological 
base and development of internal audit practical aspects which contribute 
strengthening and sustainable development of Ukrainian banks. 

The author developed a model for the assessment of the internal audit 
department, which focuses on «self-esteem». And its important elements are the 
consideration of the views of the four subjects: board of the bank (audit committee), 
board of directors, self-assessment of internal audit department employees, 
assessment of the internal audit department activity by its head, and also the 
assessment of the work of the internal audit department by the object of its 
inspection. 

According to research results is highlighted a list of factors which have 
influence on level of audit objects risk and proved expediency of their division into 
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two categories: static and dynamic. The factors that have a static impact on the level 
of riskiness of the object are those that have a consistent character and do not change 
for some time (more than a year). These are the level of expenditure or revenue from 
the object, the implementation of key functions in the operational activities. This type 
of risks can be determined once in the formation of an object or during 
reorganization. Factors of influence which have a variable or one-time character are 
called dynamic. These include the change in the management of the audit object, the 
level of profit (if the object is the center of profit), or expenditure (overcharging or 
their insignificant use compared to the plan), etc. Also, the result of the risk should be 
corrected the risk period has elapsed since the last inspection. 

IT technologies level using assessment (information technology and technical 
support) allowed to state the rapid growth of demand for software products for use in 
the process of organizing and performing internal audit work. The software market 
overview has allowed the IT systems that are actively used and implemented in 
practice to be divided into three following groups: systems of document circulation - 
systems for working with documents and their exchange between divisions and their 
employees; systems for organization of internal audit department work – systems 
which are used in the audit planning process and organization audit process; systems 
of automation of auditors' work during inspections - systems, subsystems or 
described algorithms, which help auditors conduct audit procedures, or independently 
execute them and issue a file of a certain type (depending on the type of system) with 
a detailed report. 

The study of the methodological basis of internal audit has allowed to reveal 
large arrays scientific information accumulated over the years, but over time, and 
especially in recent years, there is a quick reorganization of entire industries and the 
exception is not the banking system: mass centralization and consolidation of 
management centers; great competition leads to a decrease in value not only because 
of the reduction of «cost», but also the organization of processes itself; extension of 
the list of provided services. Therefore, the audit methodology undergoes significant 
changes, through widening the scope of internal audit responsibility and the departure 
from the control of only the regulated financial accounting to control the quality of 
processes, managerial (in its broad sense) and statistical accounting. 

It has been established that among the methods of internal audit, those 
undergoing significant changes are a group of methods of documentary control. In 
general, the development of information technology is less and less use traditional, 
«paper», documenting of operations. It is proved that the current test more bank 
settlement documents becomes qualitatively new appearance, it can occur only with 
the use of a computer, therefore, the computer method, which is often isolated by 
scientists, is not self-sufficient and IT technology is rather an instrument. 

The research of scientific sources allowed to reconsider the concept of 
«cyclical» and «object-oriented» approaches to internal audit. At present, the 
methodology described for the cyclic audit took over the audit of business processes. 
This type of audit provided by the time gets a high level of popularity, especially in 
IT and advancing in the giant audit market, such as PWC and KPMG. Its main goal is 
to processes optimizing. 
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The work proves the necessity of allocating in a separate direction «Audit of 
Processes» the which structure should include «Business Process Audit» and 
«Process-oriented Audit», which have a common process nature. Since the object of 
the process-oriented audit is the process and the chain of interconnected operations 
occurring within it, and the object of audit of business processes is the organization of 
this process. 

It is proved that the development of IT technologies radically changes the 
methods of conducting and maintaining banking business, and therefore influences 
the method of internal audit. With the advent of the latest technologies, each 
operation in the bank is displayed in the bank's information environment (simplified 
it can be defined as a set of parallel working several (and sometimes more than 20) 
software products and databases), then the inspection should follow the same IT 
methods. It is established that the most actual for internal audit method is the 
integration of control audit algorithms into operating systems, which allows auditors 
to check operations at the time of their conducting. It is proposed to separately isolate 
the integration of audit algorithms into the data warehouse, where it is possible to 
apply much more sophisticated methods of analytical control, to identify errors, 
abuses, etc. Since, with the integration into the operating system, additional 
algorithms can slow down its work, and the data warehouse is designed specifically 
for storage and processing of data. 

The suggestions, recommendations, and conclusions formulated in the thesis 
have academic, methodological, and practical benefits, and are supported by the logic 
of the internal audit development laws in banking, the results of an empirical 
assessment of its institutional contribution to the control system functioning the in 
banks, survey of research studies and regulatory documents on the issue. 

Key words: audit, internal audit, bank, risk assessment, internal audit division 
work quality assessment, internal audit division, process auditing, planning. 
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экономической деятельности). – Львовский торгово-экономический 
университет. – Львов, 2019. 

Диссертация посвящена углублению теоретико-методической базы и 
развития практических аспектов внутреннего аудита, способствующих 
укреплению и устойчивому развитию банков Украины. 

Разработана модель оценки подразделения внутреннего аудита, которая 
сконцентрирована на самооценке. Важным ее элементом является учитывание 
мнения пяти субъектов: совета банка (аудиторского комитета), правления 
банка, самооценки работников подразделения внутреннего аудита, оценки 
деятельности подразделения внутреннего аудита его руководителем, а также 
оценки работы подразделения внутреннего аудита объектом его проверки. 



20 
 

По результатам исследования выделен перечень факторов, влияющих на 
степень риска объектов аудита, и доказана целесообразность их разделения на 
две категории: статические и динамические. К факторам, которые имеют 
статическое влияние на уровень риска объекта, относятся те, которые 
отличаются устойчивым характером и не изменяются в течение некоторого 
периода (более года). Факторы влияния, которые имеют переменный или 
разовый характер, называются динамическими. Также результат риска следует 
корректировать на срок, прошедший с последней проверки. 

В работе доказана необходимость выделения в отдельное направление 
“Аудита процессов”, к структуре которого следует отнести “Аудит бизнес-
процессов” и “процессно-ориентированной аудит”, которые имеют общую 
процессную природу. Потому что объектом процессно-ориентированного 
аудита является процесс и последовательность взаимосвязанных операций, 
происходящих в его пределах, а объектом аудита бизнес-процессов является 
организация такого процесса. 

Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, банк, оценка рисков, оценка 
качества работы подразделения внутреннего аудита, подразделение 
внутреннего аудита, аудит процессов, планирование. 

 


